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بالي ،إندونيسيا 17 - 13 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2011

تصويب
تقريــر االجتماع الخامس والستيــن للجنة التنفيذية
الفقرة 26

االستعاضة عن الفقرات الفرعية )أ() (3و)أ() (5و)أ() (7بما يلي:
)(3

أن صافي مستوى تكاليف الدعم الذي تعيده الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الخامس والستين يبلغ
 76 196دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات ،ويشتمل على إعادة مبلغ  19 121دوالرا أمريكيا من
اليوئنديبي و 1 416دوالرا أمريكيا من اليونيدو و 55 659دوالرا أمريكيا من البنك الدولي؛

)(5

أن الوكاالت الثنائية لديھا أرصدة مجموعھا  147 297دوالرا أمريكيا بخالف تكاليف الدعم ،وأن
إيطاليا لن تعيد الرصيد البالغ  7 957دوالرا أمريكيا المتعلق بالمشروع المنفذ في صربيا
) (YUG/SOL/56/INV/33إلى االجتماع الخامس والستين وفقا للتحديث الشفوي الذي جرى في
االجتماع الخامس والستين؛

)(7

إعادة الرصيد المتبقي البالغ  64 471دوالرا أمريكيا من تكاليف المشروع و 4 835دوالرا أمريكيا
من تكاليف دعم البرنامج للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي للفلبين
) (PHI/SEV/60/INS/89لتحويل المشروع من البنك الدولي إلى اليونيب ،عمال بالمقرر
25/64؛
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الفقرة )168د(
االستعاضة عن  1-1بــ .6.79
الفقرتان  157و174
إضافة الفقرة الفرعية )د()مكررا( على النحو التالي:
)د()مكررا( مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من
االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة
التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات أقصى استھالك مسموح به؛
الفقرة )174ج(
االستعاضة عن الرقم  45.81بالرقم .57.86
المرفق الرابع:
االستعاضة عن المرفق الرابع بالمرفق بھذه الوثيقة.
المرفقات الثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر
إضافة النص التالي قبل نھاية الفقرة األولى:
على أساس الفھم أنه سيتم تنقيح ھذا الرقم مرة واحدة ،بعد تحديد خط أساس االستھالك لالمتثال استنادا إلى
بيانات المادة  ،7وتعديل التمويل وفقا لذلك ،عمال بالمقرر .44/60
المرفق الخامس عشر
االستعاضة عن الرقم  5.49بالرقم  5.47في الفقرة األولى.

االستعاضة عن الصفوف  1-1و 2-1و 1-1-4إلى  3-1-4من التذييل -2ألف بما يلي:
1-1

2-1

1-1-4
2-1-4
3-1-4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

المجموع

غير متاح

غير متاح

8.41

8.41

7.57

7.57

7.57

7.57

7.57

5.47

غير متاح

5.47

غير متاح

تخفيضات
جدول
بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم،
األولى
المجموعة
)أطنان قدرات استھالك
األوزون(
7.57
7.570
7.57
7.57
7.57
8.41
8.41
غير متاح
غير متاح
الحد األقصى المسموح
به لالستھالك الكلي من
مواد المرفق جيم،
المجموعة األولى
)أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(

2

2.90
5.47
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المرفق الحادي والعشرون
االستعاضة عن الرقم  48.12بالرقم  50.86في الفقرة األولى.
االستعاضة عن الرقم  48.12بالرقم  50.86في الصف  2-1من التذييل -2ألف.
المرفق السادس والعشرون
إضافة  -3-3-4بعد  3-2-4في الفقرة .2
االستعاضة عن الجدول الوارد في التذييل -1ألف بما يلي.
المادة

المرفق

نقطة البداية لمجموع التخفيضات في االستھالك
)أطنان قدرات استنفاد األوزون(

المجموعة

الھيدروكلوروفلورو
كربون22-
الھيدروكلوروفلورو
األولى
جيم
كربون–141ب
المجموع الفرعي
الھيدروكلوروفلوروكربون–141ب* في البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط
المجموع
* متوسط  2009-2007في الشركات المؤھلة
جيم

54.19

األولى

28.79
82.98
11.31
94.29

االستعاضة عن العام  2009في مربع الصف األول من التذييل -2ألف بالعام .2010
المرفق السابع والعشرون
االستعاضة عن الرقم  515.18في الصف  2-1من التذييل -2ألف بالرقم .515.76
المرفق التاسع والعشرون
االستعاضة عن الرقم  23.81بالرقم  28.32في الفقرة األولى.

االستعاضة عن الصفوف  1-1-4إلى  3-1-4من التذييل -2ألف بما يلي:
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استھالك
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استھالك األوزون(

3

3.79
0
25.78
1.11
0
0
0.79
0
0
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المرفقان الثالثون والحادي والثالثون
إضافة النص التالي قبل نھاية الفقرة األولى:
على أساس الفھم أنه سيتم تنقيح ھذا الرقم مرة واحدة ،بعد تحديد خط أساس االستھالك لالمتثال
استنادا إلى بيانات المادة .7
______
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Annex IV

List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 15.95 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 19.25 ODP tonnes and 12.65 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP and the Government were requested to
deduct 1.59 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Angola

$86,222

$7,760

$93,982

$86,222

$7,760

$93,982

$120,000

$9,000

$129,000

$311,567

$23,368

$334,935

$431,567

$32,368

$463,935

$18,200

$2,366

$20,566

ARGENTINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities in the IBRD
foam sector (additional funding)
SEVERAL
Ozone unit support
Extension for institutional strengthening project (phase VII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Argentina

BAHAMAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 4.81 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 3.50 ODP tonnes and 6.13 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 1.68 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

1
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 4.81 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 3.50 ODP tonnes and 6.13 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 1.68 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Bahamas

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$105,128

$9,462

$114,590

$123,328

$11,828

$135,156

$55,000

$4,125

$59,125

BANGLADESH
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to meet the 30 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 72.65 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 67.75 ODP tonnes and 77.56 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.
Noted that the project to phase out 20.20 ODP tonnes of HCFC141b used for polyurethane foam insulation in the manufacture of
domestic refrigerators at Walton Industries, had already been
approved at the 62nd meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. To further noted that approval of stage I of
the HPMP did not preclude Bangladesh from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve a reduction in HCFCs beyond that
addressed in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 20.20
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption for the project
approved at the 62nd meeting, and UNDP, UNEP and the
Government were requested to further deduct 4.33 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.

0.6

2
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to meet the 30 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 72.65 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 67.75 ODP tonnes and 77.56 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.
Noted that the project to phase out 20.20 ODP tonnes of HCFC141b used for polyurethane foam insulation in the manufacture of
domestic refrigerators at Walton Industries, had already been
approved at the 62nd meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. To further noted that approval of stage I of
the HPMP did not preclude Bangladesh from submitting, prior to
2015, a proposal to achieve a reduction in HCFCs beyond that
addressed in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 20.20
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption for the project
approved at the 62nd meeting, and UNDP, UNEP and the
Government were requested to further deduct 4.33 ODP tonnes of
HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.
Total for Bangladesh

0.6

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$230,000

$29,900

$259,900

$285,000

$34,025

$319,025

$95,333

$7,150

$102,483

$95,333

$7,150

$102,483

$45,000

$5,850

$50,850

BOSNIA AND HERZEGOVINA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
III: 3/2012-2/2014)

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 7.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 6.90 ODP tonnes and 7.40 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 2.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

3
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 7.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 6.90 ODP tonnes and 7.40 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 2.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Burundi

0.4

0.4

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$80,000

$7,200

$87,200

$125,000

$13,050

$138,050

$139,532

$0

$139,532

CAMEROON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
1/2012-12/2013)
Total for Cameroon

$139,532

$139,532

CHAD
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2012-12/2013)

UNEP

$60,000

Total for Chad

$0

$60,000

$60,000
$60,000

CHINA
SOLVENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of HCFCs in the solvent sector
UNDP
(stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement, which replaced the
previous one approved at the 64th meeting in decision 64/49,
between the Government and the Executive Committee for the
period 2011 to 2015. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update the Agreement, including
Appendix 2-A, with the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.
UNDP and the Government were requested to deduct 65.9 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.
Total for China

4

33.0 $2,500,000

33.0

$2,500,000

$187,500

$2,687,500

$187,500

$2,687,500

8.35
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

COSTA RICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNDP

Total for Costa Rica

$140,513

$10,538

$151,051

$140,513

$10,538

$151,051

$650,000

$48,750

$698,750

CUBA
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(phase-out of HCFC-141b contained in formulated polyols
in the foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,187,527 were provided for the
investment component for the phase-out of 13.35 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Noted that the Government had agreed
to establish as its starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption the baseline of 16.88 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 11.70 ODP tonnes and
22.07 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, plus
13.35 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 30.23 ODP tonnes. Noted that
during implementation of stage I of the HPMP the Government of
Cuba could submit an investment project to phase-out 1.32 ODP
tonnes of HCFC-22 used by the company Frioclima to
manufacture refrigeration and air conditioning equipment. UNDP
and the Government were requested to deduct 13.35 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption.

13.4

5
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,187,527 were provided for the
investment component for the phase-out of 13.35 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Noted that the Government had agreed
to establish as its starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption the baseline of 16.88 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 11.70 ODP tonnes and
22.07 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, plus
13.35 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 30.23 ODP tonnes. Noted that
during implementation of stage I of the HPMP the Government of
Cuba could submit an investment project to phase-out 1.32 ODP
tonnes of HCFC-22 used by the company Frioclima to
manufacture refrigeration and air conditioning equipment. UNDP
and the Government were requested to deduct 5.91 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

1.7

$100,000

$7,500

$107,500

$149,066

$11,180

$160,246

$899,066

$67,430

$966,496

$336,532

$25,240

$361,772

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Cuba

15.0

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration servicing sector and monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 70.71 ODP tonnes. Noted that that the project to phase out 3.74
ODP tonnes of HCFC-141b used in the polyurethane rigid
insulation foam for the manufacture of commercial refrigerators at
FARCO, had already been approved at the 61st meeting and had
subsequently been included in stage I of the HPMP. Noted the
commitment by the Government to ban imports of HCFC-141b,
both pure and contained in pre-blended polyols, by no later than 1
January 2016. Noted the deduction of 3.74 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct 7.63
ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of the
HPMP.

0.6
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 70.71 ODP tonnes. Noted that stage I of the HPMP also covered
US$357,733 for an already approved HCFC phase-out project at
the 61st Meeting (FARCO), and the deduction of 3.74 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption for the project. Noted the commitment by
the Government to ban imports of HCFC-141b, both pure and
contained in pre-blended polyols, by no later than 1 January 2016.
UNDP, UNEP and the Government were requested to further
deduct 7.63 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of
stage I of the HPMP.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(sector phase-out for the use of HCFCs in the foam
manufacturing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 70.71 ODP tonnes. Noted that that the project to phase out 3.74
ODP tonnes of HCFC-141b used in the polyurethane rigid
insulation foam for the manufacture of commercial refrigerators at
FARCO, had already been approved at the 61st meeting and had
subsequently been included in stage I of the HPMP. Noted the
commitment by the Government to ban imports of HCFC-141b,
both pure and contained in pre-blended polyols, by no later than 1
January 2016. Noted the deduction of 3.74 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct 15.77
ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of the
HPMP.
Total for Dominican Republic
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8.2

8.8

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$25,000

$3,250

$28,250

4.50

$343,468

$25,760

$369,228

4.64

$705,000

$54,250

$759,250
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

ECUADOR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(conversion of the foam manufacturing by Indurama)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only upon
receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate and
operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO and the Government were requested to
deduct 14.96 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

15.0 $1,331,440

$99,858

$1,431,298

40.8

$317,500

$23,813

$341,313

$12,500

$1,625

$14,125

FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance to eliminate the remaining consumption UNIDO
of methyl bromide to be in compliance with the total phaseout
Approved on the understanding that no additional funding will be
provided for Ecuador for the phase-out of controlled uses of
methyl bromide in the country.
Technical assistance to eliminate the remaining consumption UNEP
of methyl bromide to be in compliance with the total phaseout
Approved on the understanding that no additional funding will be
provided for Ecuador for the phase-out of controlled uses of
methyl bromide in the country.
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only upon
receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate and
operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 6.12 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only upon
receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate and
operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 6.12 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Ecuador
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55.8

$200,500

$15,038

$215,538

4.50

$30,000

$3,900

$33,900

4.50

$1,891,940

$144,234

$2,036,174

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60/Corr.1
Annex IV

List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

EGYPT
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(phase-out of HCFC-141b in the manufacture of insulation
foam for refrigeration equipment at Kiriazi Refrigerators
Factory)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. Noted that two foam projects to
phase out 17.6 ODP tonnes of HCFC 141b had already been
approved at the 62nd meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. UNIDO and the Government were
requested to further deduct 13.64 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Noted the commitment by
the Government: to introduce an HCFC import quota system,
including HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols
and all HCFC refrigerant blends by 1 January 2013; to ban imports
of HCFC-141b pre-blended polyols by 1 January 2018; and to ban
imports of pure HCFC-141b once all eligible enterprises using
HCFC-141b were converted to non HCFC-technology. Further
noted that approval of stage I of the HPMP did not preclude Egypt
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP.
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(phase-out of HCFC-141b in the polyurethane foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. Noted that four foam projects to
phase out 37.4 ODP tonnes of HCFC 141b had already been
approved at the 62nd meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. UNDP and the Government were
requested to further deduct 99.23 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Noted the commitment by
the Government: to introduce an HCFC import quota system,
including HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols
and all HCFC refrigerant blends by 1 January 2013; to ban imports
of HCFC-141b pre-blended polyols by 1 January 2018; and to ban
imports of pure HCFC-141b once all eligible enterprises using
HCFC-141b were converted to non HCFC-technology. Further
noted that approval of stage I of the HPMP did not preclude Egypt
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP.

10

$374,395

$28,080

$402,475

4.55

42.1 $2,000,000

$150,000

$2,150,000
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

REFRIGERATION
Technical assistance/support
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(enabling activities in the refrigeration and air-conditioning
sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. UNIDO and the Government
were requested to deduct 6.13 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Noted the commitment by
the Government: to introduce an HCFC import quota system,
including HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols
and all HCFC refrigerant blends by 1 January 2013; to ban imports
of HCFC-141b pre-blended polyols by 1 January 2018; and to ban
imports of pure HCFC-141b once all eligible enterprises using
HCFC-141b were converted to non HCFC-technology. Further
noted that approval of stage I of the HPMP did not preclude Egypt
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP.

$332,895

$24,967

$357,862

4.50

$242,710

$18,203

$260,913

4.50

$2,950,000

$221,250

$3,171,250

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(coordination and management)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. Noted the commitment by the
Government: to introduce an HCFC import quota system,
including HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols
and all HCFC refrigerant blends by 1 January 2013; to ban imports
of HCFC-141b pre-blended polyols by 1 January 2018; and to ban
imports of pure HCFC-141b once all eligible enterprises using
HCFC-141b were converted to non HCFC-technology. Further
noted that approval of stage I of the HPMP did not preclude Egypt
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP.
Total for Egypt
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

EL SALVADOR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(phase out of HCFC-141b in imported pre-blended polyols
used in the foam manufacturing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,277 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended
polyols, by no later than 1 January 2015. UNDP and the
Government were requested to deduct 4.94 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
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$439,277

$32,946
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rProject Title

Agency
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C.E.
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Project
Support
Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,277 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended
polyols, by no later than 1 January 2015. UNDP, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.08 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,277 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.08 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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$166,500

$5,850

$172,350

0.9

$91,072

$6,830

$97,902
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

Total for El Salvador

6.6

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$696,849

$45,626

$742,475

$40,000

$5,200

$45,200

$75,000

$6,750

$81,750

$115,000

$11,950

$126,950

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 6.29 ODP tonnes, calculated using
consumption of 6.22 ODP tonnes and 6.36 ODP tonnes for 2009
and 2010, respectively, under the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. UNEP, UNIDO and the Government
were requested to deduct 2.20 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 6.29 ODP tonnes, calculated using
consumption of 6.22 ODP tonnes and 6.36 ODP tonnes for 2009
and 2010, respectively, under the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. UNEP, UNIDO and the Government
were requested to deduct 2.20 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
Total for Equatorial Guinea
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rProject Title
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ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

FIJI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 8.41 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 7.63 ODP tonnes and 9.18 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 2.94 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 8.41 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 7.63 ODP tonnes and 9.18 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 2.94 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Fiji
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GAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.92 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.91 ODP tonnes and 0.94 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal
Protocoly. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.92 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.91 ODP tonnes and 0.94 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal
Protocoly. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
Total for Gambia
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0.1

0.1

$25,000

$3,250

$28,250

$50,000

$4,500

$54,500

$75,000

$7,750

$82,750
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.43 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of zero ODP tonne and 2.86 ODP tonnes reported for
2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested, once
the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.43 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of zero ODP tonne and 2.86 ODP tonnes reported for
2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested, once
the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Guinea-Bissau

0.1

0.1

$35,000

$4,550

$39,550

$40,000

$3,600

$43,600

$75,000

$8,150

$83,150

$46,654

$3,499

$50,153

$46,654

$3,499

$50,153

$271,246

$20,343

$291,589

$271,246

$20,343

$291,589

INDIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (remaining
balance for phase VIII)

UNDP

Total for India

INDONESIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Indonesia
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ODP
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C.E.
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Project
Support
Total (US$/kg)

IRAQ
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 13.82 per cent of the
baseline. Noted that the approved funding included US $40,000
for security related cost, provided on an exceptional basis, to
enable the implementation of the programme, and not taken into
account when establishing the reduction of eligibility associated
with the activities particularly in the servicing sector. Noted that
the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 108.38 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 110.96 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 105.80 ODP tonnes for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 14.98 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Further noted that approval of stage I of the HPMP did not
preclude Iraq from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 13.82 per cent of the
baseline. Noted that the approved funding included US $40,000
for security related cost, provided on an exceptional basis, to
enable the implementation of the programme, and not taken into
account when establishing the reduction of eligibility associated
with the activities particularly in the servicing sector. Noted that
the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 108.38 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 110.96 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 105.80 ODP tonnes for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 14.98 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Further noted that approval of stage I of the HPMP did not
preclude Iraq from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP
Total for Iraq
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$115,000

$14,144

$129,144

$80,000

$6,000

$86,000

$195,000

$20,144

$215,144
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C.E.
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Project
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Total (US$/kg)

JORDAN
REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
IBRD
(air-conditioning sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 82.98 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 70.90 ODP tonnes and 95.04 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 11.31 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 94.29 ODP tonnes. Noted that the project to phase out HCFC22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary airconditioning equipment at Petra Engineering Industries Co., had
already been approved at the 60th meeting and had subsequently
been included in stage I of the HPMP. Noted the commitment of
the Government to ban the manufacture and import of HCFCbased, residential air-conditioning equipment by 31 December
2016; the overall air-conditioning sector plan would incorporate
policy and technical approaches to improve the energy efficiency
of residential air-conditioning equipment to offset the climate
impact of the alternative refrigerant, HFC-410A. The World Bank
was requested to submit with the request for funding of the final
tranche a verification for 2015 as specified in paragraph 5 (b) of
the Agreement between the Government and the Committee; and
to report on progress achieved when submitting the request for the
second tranche. Noted the commitment of the Government to
achieving energy consumption for residential air conditioners
using HFC-410A at least equal to or lower than the HCFC-22 air
conditioners they replaced. Noted the deduction of 8.07 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption for the project approved at the
60th meeting, and the World Bank and the Government were
requested to further deduct 17.44 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Further noted that the
approval of stage I of the HPMP did not preclude Jordan from
submitting prior to 2015 a proposal to achieve a reduction in
HCFC consumption beyond that addressed in stage I of the HPMP.
The Secretariat was requested, once the baseline data were known,
to update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures
for maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption.

7.8 $1,070,100
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$80,258

$1,150,358

7.07
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ODP
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C.E.
Funds approved (US$)
Project
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Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(policy support, awareness promotion, monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 82.98 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 70.90 ODP tonnes and 95.04 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 11.31 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 94.29 ODP tonnes. Noted that the project to phase out HCFC22 and HCFC-141b from the manufacture of unitary airconditioning equipment at Petra Engineering Industries Co., had
already been approved at the 60th meeting and had subsequently
been included in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 8.07
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption for the project
approved at the 60th meeting. Further noted that the approval of
stage I of the HPMP did not preclude Jordan from submitting prior
to 2015 a proposal to achieve a reduction in HCFC consumption
beyond that addressed in stage I of the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption.
Total for Jordan

7.8

$70,000

$6,300

$76,300

$1,140,100

$86,558

$1,226,658

$287,700

$21,578

$309,278

$287,700

$21,578

$309,278

KENYA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance for the final elimination of methyl
UNIDO
bromide in post harvest sector
Approved in accordance with the revised agreement between the
Government and the Executive Committee, and on the
understanding that no additional funding would be provided for
Kenya for the phase-out of controlled uses of methyl bromide in
the country.
Total for Kenya
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6.6

6.6
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MALAYSIA
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(polyurethane foam sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. UNDP and the
Government were requested to deduct 94.60 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Further noted that the approval of stage I of
the HPMP did not preclude Malaysia from submitting prior to
2015 a proposal to achieve a reduction in HCFC consumption
beyond that addressed in stage I of the HPMP.

49.3 $4,327,247

$324,544

$4,651,791

$312,908

$23,468

$336,376

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(management and coordination)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. Further noted that
the approval of stage I of the HPMP did not preclude Malaysia
from submitting prior to 2015 a proposal to achieve a reduction in
HCFC consumption beyond that addressed in stage I of the HPMP.
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9.64
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(technical assistance for the servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. UNDP and the
Government were requested to deduct 8.42 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption. Further noted that the approval of stage I of the
HPMP did not preclude Malaysia from submitting prior to 2015 a
proposal to achieve a reduction in HCFC consumption beyond that
addressed in stage I of the HPMP.
Total for Malaysia

49.3

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$359,845

$26,988

$386,833

$5,000,000

$375,000

$5,375,000

$80,000

$6,000

$86,000

$80,000

$6,000

$86,000

$64,828

$0

$64,828

MOROCCO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 68.00 ODP tonnes reported for 2009, which were
the latest data available when the project to phase out 11.00 ODP
tonnes of HCFC-141b used in the manufacture of polyurethane
rigid insulation foam for domestic refrigerators at Manar Company
was approved at the 62nd meeting. This project had been included
in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 11.00 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption for the project approved at the 62nd
meeting, and UNIDO and the Government were requested to
further deduct 5.77 ODP tonnes of HCFCs for the implementation
of stage I of the HPMP. Further noted that the approval of stage I
of the HPMP did not preclude Morocco from submitting prior to
2015 a proposal to achieve a reduction in HCFC consumption
beyond that addressed in stage I of the HPMP.
Total for Morocco

NIGER
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
1/2012-12/2013)
Total for Niger
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$64,828

$64,828

4.50
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OMAN
FOAM
Rigid
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(technical assistance for the foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO and the Government were requested
to deduct 2.25 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

1.1

$104,120

$7,809

$111,929

7.91

0.7

$65,000

$8,450

$73,450

4.50

2.3

$210,000

$15,750

$225,750

4.50

$68,467

$5,135

$73,602

$447,587

$37,144

$484,731

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 4.54 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 4.54 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening support (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNIDO

Total for Oman
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PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 24.77 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 24.96 ODP tonnes and 24.58 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 2.5 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 27.27 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.78 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 24.77 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 24.96 ODP tonnes and 24.58 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 2.50 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 27.27 ODP tonnes. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.78 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
11/2011-10/2013)

UNEP

Total for Panama
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$132,773

$9,958

$142,731

4.50

$35,000

$4,550

$39,550

4.50

$149,500

$0

$149,500

$317,273

$14,508

$331,781
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QATAR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(sector conversion from HCFC-142b/HCFC-22 in the
production of extruded polystyrene insulation boards to low
GWP isobutene at Qatar Insulation, Orient Insulation and Al
Kawthar Insulation)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the
baseline, and the reallocation of funding remaining from the
TPMP of US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
and the Government were requested to deduct 20.10 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.

11.8

$914,750

$68,606

$983,356

4.72

$105,000

$13,650

$118,650

4.50

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline,
and the reallocation of funding remaining from the TPMP of
US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
UNEP and the Government were requested to deduct 37.76 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.

25

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60/Corr.1
Annex IV

List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline,
and the reallocation of funding remaining from the TPMP of
US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
UNEP and the Government were requested to deduct 37.76 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.
Total for Qatar

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$131,157

$9,837

$140,994

$1,150,907

$92,093

$1,243,000

1.2

$100,000

$12,887

$112,887

4.50

2.4

$200,000

$15,000

$215,000

4.50

$152,101

$0

$152,101

$452,101

$27,887

$479,988

11.8

4.50

SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 36.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 34.76 ODP tonnes and 37.54 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. UNEP, UNIDO and the
Government were requested to deduct 12.65 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 36.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 34.76 ODP tonnes and 37.54 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. UNEP, UNIDO and the
Government were requested to deduct 12.65 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNEP

Total for Senegal
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SERBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNIDO

Total for Serbia

$131,300

$9,848

$141,148

$131,300

$9,848

$141,148

$25,000

$3,250

$28,250

$50,000

$4,500

$54,500

$75,000

$7,750

$82,750

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.67 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1.54 ODP tonnes and 1.80 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.58 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.67 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1.54 ODP tonnes and 1.80 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.58 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Sierra Leone
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 1.98 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 2.68 ODP tonnes and 1.28 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 1.98 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 2.68 ODP tonnes and 1.28 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Suriname

0.1

0.1

$68,000

$6,120

$74,120

$27,000

$3,510

$30,510

$95,000

$9,630

$104,630

$25,000

$3,250

$28,250

$25,000

$3,250

$28,250

$100,000

$7,500

$107,500

TRINIDAD AND TOBAGO
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance to phase out the use of methyl bromide UNEP
Approved on the understanding that no additional funding would
be provided for methyl bromide activities in future for the country.
Total for Trinidad and Tobago

0.2

0.2

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 23.33 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 21.92 ODP tonnes and 24.71 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 5.33 ODP tonnes of HCFC141b in pre-blended polyols, resulting in a value of 28.66 ODP
tonnes. UNDP and the Government were requested to deduct 4.18
ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption. Noted that during the
implementation of stage I of the HPMP, the Government could
submit an investment project to phase out the use of HCFC-22 in
the refrigeration manufacturing assembly of cold rooms, should
appropriate alternatives be available.
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List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNDP

Total for Uruguay

$150,800

$11,310

$162,110

$250,800

$18,810

$269,610

$120,000

$9,000

$129,000

$120,000

$9,000

$129,000

$3,737

$486

$4,223

VIETNAM
FUMIGANT
Methyl bromide
National phase-out plan of methyl bromide (third tranche) IBRD
The Government and the World Bank were requested to continue
monitoring the phase-out of methyl bromide in Viet Nam and
report back to the Executive Committee annually on the progress
in meeting the reductions required by this project.
Total for Vietnam

10.0

10.0

ZIMBABWE
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Germany
(conversion of the foam manufacturing sector:Capri
Refrigeration, Ref Air, Commercial Refrigeration, Delfy
Enterprises and Freezing Modern Way)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$478,818 were provided for the investment
component for the phase-out of 6.11 ODP tonnes of HCFCs used
in the foam manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 15.44 ODP
tonnes, calculated using actual consumption of 12.38 ODP tonnes
and 18.50 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively,
plus 6.11 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 21.55 ODP tonnes. Germany
and the Government were requested to deduct 6.11 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Noted that US$7,474 plus agency support
costs of US$972 would be allocated at the 65th meeting and that
Germany would submit a request for the remaining balance of
US $419,417 plus agency support costs of US $50,096 to the 66th
meeting. Noted the commitment by the Government to ban imports
of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended polyols,
by no later than 1 January 2015.

29

6.1

8.62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60/Corr.1
Annex IV

List of projects and activities approved for funding
rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Germany
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$478,818 were provided for the investment
component for the phase-out of 6.11 ODP tonnes of HCFCs used
in the foam manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 15.44 ODP
tonnes, calculated using actual consumption of 12.38 ODP tonnes
and 18.50 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively,
plus 6.11 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 21.55 ODP tonnes. Germany
and the Government were requested to deduct 5.4 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Noted that US$7,474 plus agency support
costs of US$972 would be allocated at the 65th meeting and that
Germany would submit a request for the remaining balance of
US $419,417 plus agency support costs of US $50,096 to the 66th
meeting. Noted the commitment by the Government to ban imports
of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended polyols,
by no later than 1 January 2015.
Total for Zimbabwe

6.1

$3,737

$486

$4,223

$7,474

$972

$8,446

$35,000

$2,625

$37,625

$35,000

$4,550

$39,550

$70,000

$7,175

$77,175

$0

$1,984,561

$1,984,561

REGION: EUR
DESTRUCTION
Preparation of project proposal
Strategy for disposal and destruction of ODS for 4 LVC
UNIDO
countries in the Europe and Central Asia region (Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Montenegro and Turkmenistan)
Approved on the condition that, upon submission of the full
demonstration project, the information required by decision 58/19
would be provided.
Strategy for disposal and destruction of ODS for 4 LVC
Czech Repu
countries in the Europe and Central Asia region (Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Montenegro and Turkmenistan)
Approved on the condition that, upon submission of the full
demonstration project, the information required by decision 58/19
would be provided.
Total for Region: EUR

GLOBAL
SEVERAL
Agency programme
Core unit budget (2012)
UNIDO was requested to consider the options in document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible options for an
administrative cost regime for 2012-2014 and to report thereon to
the Fund Secretariat.

UNIDO
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rProject Title

Agency

ODP
(tonnes)

Compliance Assistance Programme: 2012 budget
UNEP
UNEP was requested in future submissions of the CAP budget to
continue to provide detailed information on the activities for which
the global funds would be used; continue to extend the
prioritisation of funding between CAP budget lines so as to
accommodate changing priorities and provide details on the
reallocations made for its budget following decisions 47/24 and
50/26, on the condition that such reallocations did not result in
savings from movement of personnel-related costs to other activity
lines; continue to report on the current staff post levels and to
inform the Committee of any changes thereto, particularly in
respect of increased budget allocations; and provide a report in the
context of UNEP’s role in implementation of HPMPs, clearly
delineating expenditures made from the CAP budget and those
made from HPMP funds.
Core unit budget (2012)
UNDP
UNDP was requested to consider the options in document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible options for an
administrative cost regime for 2012-2014 and to report thereon to
the Fund Secretariat.
Core unit budget (2012)
IBRD
The World Bank was requested to consider the options in
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible
options for an administrative cost regime for 2012-2014 and to
report thereon to the Fund Secretariat.
Total for Global
GRAND TOTAL
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271.3

C.E.
Funds approved (US$)
Project
Support
Total (US$/kg)
$8,987,000

$718,960

$9,705,960

$0

$1,984,561

$1,984,561

$0

$1,724,644

$1,724,644

$8,987,000

$6,412,726

$15,399,726

$30,729,020

$8,061,463

$38,790,483
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Foam
Phase-out plan
Destruction
TOTAL:

6.1

6.1

$3,737
$3,737
$35,000
$42,474

$486
$486
$4,550
$5,522

$4,223
$4,223
$39,550
$47,996

146.6
57.4
7.8
33.0
20.3
265.0

$10,141,229
$737,700
$1,402,995
$2,500,000
$4,806,715
$19,588,639

$760,593
$56,016
$105,225
$187,500
$416,635
$1,525,969

$10,901,822
$793,716
$1,508,220
$2,687,500
$5,223,350
$21,114,608

$120,000
$25,000
$35,000
$10,917,907
$11,097,907

$9,000
$3,250
$2,625
$6,515,097
$6,529,972

$129,000
$28,250
$37,625
$17,433,004
$17,627,879

INVESTMENT PROJECT

Foam
Fumigant
Refrigeration
Solvent
Phase-out plan
TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Fumigant
Destruction
Several
TOTAL:

0.2

0.2

Summary by Parties and Implementing Agencies
Czech Republic
Germany

6.1

$35,000
$7,474

$4,550
$972

$39,550
$8,446

IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

17.8
154.6
2.8
90.0

$1,310,100
$12,975,990
$10,725,061
$5,675,395

$1,822,902
$2,960,130
$854,619
$2,418,290

$3,133,002
$15,936,120
$11,579,680
$8,093,685

GRAND TOTAL

271.3

$30,729,020

$8,061,463

$38,790,483
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 65TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR BALANCES ON PROJECTS
AND ACTIVITIES
Agency
Germany (per decision 65/2(a)(viii))
UNDP (per decision 65/2(a)(ii)&(iii))
UNIDO (per decision 65/2(a)(ii)&(iii))
World Bank (per decision 65/2(a)(ii)&(iii))
Total

Project Costs (US$)
7,474
253,695
18,808
433,019
712,996

Support Costs (US$)
972
19,121
1,416
55,659
77,168

Total (US$)
8,446
272,816
20,224
488,678
790,164

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 65TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR TRANSFERRED PROJECTS
Agency
UNEP (per decisions 64/25 and 65/2(a)(vii))
World Bank (per decisions 64/25 and 65/2(a)(vii))
UNIDO (per decision 65/2(a)(vi))

Project Costs (US$)
64,471
-64,471
183,500

Support Costs (US$)

Total (US$)

0
-4,835
13,763

64,471
-69,306
197,263

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON DECISIONS OF
THE 65TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Project Costs (US$)
Agency
Czech Republic (1)
35,000
Germany
0
UNDP
12,722,295
UNEP
10,789,532
UNIDO
5,840,087
World Bank
812,610
Total
30,199,524
(1) Total amount to be assigned to the 2011 bilateral contributions.
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Support Costs (US$)
4,550
0
2,941,009
854,619
2,430,637
1,762,408
7,993,223

Total (US$)
39,550
0
15,663,304
11,644,151
8,270,724
2,575,018
38,192,747

األمم المتحدة

EP
برنامج
األمم المتحدة
للبيئة

Distr.
GENERAL
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
20 November 2011
ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

اللجنـة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد األطـراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال
االجتمــــــاع الخامس والستون
بالي ،إندونيسيا 17-13 ،نوفمبر /تشرين الثاني 2011

تقريــر االجتماع الخامس والستيــن للجنة التنفيذية
مقدمـــة
عُقد االجتماع الخامس والستون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بمركز
.1
مؤتمرات وانتيالن ،بالي ،إندونيسيا في الفترة من  13إلى  17نوفمبر /تشرين الثاني .2011
وحضر االجتماع ممثلو البلدان التالية ،األعضاء في اللجنة التنفيذية ،وفقا للمقرر  24/XXIIالصادر عن
.2
االجتماع الثاني والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:
)أ(

األطراف غير العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة  5من البروتوكول :أستراليا )الرئيس(
وبلجيكا والجمھورية التشيكية وفـرنسا واليابان وسويسرا والواليات المتحدة األمريكية؛

)ب(

األطراف العاملة بمقتضى الفقرة األولى من المادة  5من البروتوكول :األرجنتين والصين )نائب
الرئيس( وكوبا وغرينادا وكينيا والكويت والمغــرب.

ووفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة التنفيذية في اجتماعيھا الثاني والثامن ،حضر االجتماع كمراقبين
.3
ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )اليوئنديبي( وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( ،كوكالة منفذة وأمين
خزانة الصندوق ،ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو( والبنك الدولي.
وحضر االجتماع أيضا رئيس ونائب رئيس لجنة التنفيذ في إطار اإلجراء المتعلق بعدم االمتثال لبرتوكول
.4
مونتريال واألمين التنفيذي وموظفو أمانة األوزون.
وحضر االجتماع كذلك كمراقبين ممثال التحالف من أجل سياسة مسؤولة بشأن الغالف الجوي ووكالة
.5
التحقيقات البيئية.
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البند  1من جــــدول األعمال :افتتاح االجتماع
أدلى ببيان السيد أريف يونو ،نائب الوزير المعني بمراقبة تدھور البيئة وتغير المناخ بوزارة البيئة في
.6
إندونيسيا ،ورحب بالمشاركين في بالي .وقال إن بروتوكول مونتريال مثال بارز على المسؤولية المشتركة والشفافية
والحوكمة المنصفة ،وآلية مالية فعالة وأداة لتحويل السوق من خالل إجراءات تعاونية من قبل الحكومات والصناعة
لحماية البيئة ،ويتضمن تعاونا مثاليا بين البلدان المتقدمة والنامية.
وأشار نائب الوزير إلى أنه على الرغم من أن المجتمع الدولي على علم بمسؤوليته عن إزالة المواد المستنفدة
.7
لألوزون ،فإن لكل بلد خصائصه ومتطلباته المحددة .وتفي إندونيسيا بشروط االمتثال لبروتوكول مونتريال ،مع
ضمان في الوقت نفسه التنمية المستدامة وذلك بتكنولوجيات آمنة وفعالة ومنخفضة إمكانية االحترار العالمي .وأضاف
أن المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد التي ووفق عليھا في االجتماع
الرابع والستين للجنة التنفيذية تشتمل على تعاون وثيق بين الحكومة والصناعة إضافة إلى مشاورات مكثفة مع
القطاعات المستھلكة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تشمل أنماط االستھالك؛ واختيار تكنولوجيات بديلة مجدية
وآمنة وفعالة تؤدي أيضا إلى تحسين كفاءة الطاقة؛ وسياسات ولوائح عملية ومقبولة وقابلة لإلنفاذ لتشجيع االمتثال
الطوعي وضمان استدامة اإلزالة؛ وإجراءات يمكن تنفيذھا في اإلطار الزمني المطلوب.
وعلق الرئيس على أن أستراليا ستعمل بشكل ثنائي مع إندونيسيا على تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة
.8
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(.
وعقب بيان نائب الوزير ،افتتح االجتماع السيد باتريك مكينيرني )أستراليا( الذي رحب باألعضاء في
.9
إندونيسيا بالنيابة عن اللجنة التنفيذية وأعرب عن شكره لحكومة إندونيسيا على استضافة ھذا االجتماع.
وأضاف أن االجتماع الخامس والستين ھو آخر اجتماع في فترة الثالث سنوات ولذلك يمثل فرصة أخيرة
.10
لضمان تحقيق األھداف التي وضعتھا األطراف للفترة  .2011-2009وأشار إلى أن من االعتبارات المھمة أثناء
المناقشات المتعلقة بتجديد الموارد في اجتماع األطراف ھو أن عددا كبيرا من األنشطة المدرجة في ميزانية عام
 2011لم يقدم إلى اللجنة التنفيذية ومن المتوقع أن يتبقى  35مليون دوالر أمريكي من الميزانية لعام  .2011ولذلك،
فإن عمل اللجنة التنفيذية وسرعة صرف األموال وتوفيرھا للبلدان لمساعدتھا على االمتثال لبروتوكول مونتريال
تعتبر مؤشرات مھمة يمكن أن تؤثر على عملية تجديد الموارد.
وباإلضافة إلى البنود العادية على جدول األعمال ،فإن إحدى مسائل السياسة العامة المعروضة أمام اللجنة
.11
ھي بند المرونة بموجب خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،الذي يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأنه
نظرا ألنه يتعلق بكل من تغيير التكنولوجيا وتخصيصات التمويل الالحقة .كما أن ھناك مسائل محددة تتعلق بالمواد
في بعض خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتطلب إرشادات اللجنة .وستنظر اللجنة في
ورقتين من ورقات السياسة العامة المتعلقة بالمبادالت حرارية ومؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر
على المناخ.
وبما أنه آخر اجتماع له كرئيس ،فإنه يرغب في أن يعرب عن امتنانه للدعم الذي حظى به على مدار مدة
.12
خدمته وعلى اإلخالص وااللتزام المستمرين من أعضاء اللجنة التنفيذية.

البند  2من جــــدول األعمـــــال :الشـــؤون التنظيميـــة
)أ(

إقرار جدول األعمال

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة
.13
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/1
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.1

افتتاح االجتماع.

.2

الشؤون التنظيمية:
)أ(

إقرار جدول األعمال؛

)ب(

تنظيم العمل.

.3

أنشطة األمانة.

.4

حالة المساھمات والمصروفات.

.5

حالة الموارد والتخطيط:

.6

)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛

)ب(

خطط أعمال الفترة  2014 - 2011والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية؛

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير
الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال.

تنفيذ البرامج:
)أ(

)ب(
.7

الرّصد والتقييم:
)(1

التقرير المج ّمع إلنجاز المشروعات عام 2011؛

)(2

الشكل المعتمد لتقرير اإلتمام لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات؛

)(3

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات؛

)(4

تقرير عن مراجعة الوثيقة »تنظيمات لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون :دليل
)«(2000؛

)(5

مشروع برنامج العمل للرصد والتقييم للعام 2012؛

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ مح ّددة.

مقترحات المشروعات:
)أ(

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات؛
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)ب(

التعاون الثنائي؛

)ج(

التعديالت على برامج العمل لعام 2011؛
)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(؛

)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(؛

)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(؛

)(4

البنك الدولي؛

)د(

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2012؛

)ھـ(

تكاليــف الوحــدة األساسيــة عام  2012ليوئنديبي ،ويونيـدو ،والبنك الدولــي ،ونظــام
التكاليــف اإلداريــة لفترة السنوات الثالث ) 2014 – 2012المقررات ) 25/62ج(
و) 6/64ج( )((3؛

)و(

المشروعات االستثمارية.

.8

تكاليف إضافية تتعلق بإعادة تجھيز األدوات من أجل تصنيع المبادالت الحرارية )المقرران 45/61
و.(61/62

.9

تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ )المقررات ،45/59
 ،62/62و.62/63

.10

تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج.

.11

حسابات الصندوق المتعدد األطراف:
)أ(

الحسابات النھائية لعام 2010؛

)ب(

تسوية الحسابات.

.12

الميزانيات المنقحة ألمانة الصندوق لعا َمي  2012و ،2013وميزانيتھا المقترحة لعام .2014

.13

مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف الموجّه إلى االجتماع الثالث والعشرين
لألطراف في بروتوكول مونتريال.

.14

مسائل أخرى.

.15

اعتماد التقرير.

.16

اختتام االجتماع.
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وطلب أحد األعضاء أن تنظر اللجنة ،بموجب البند  14من جدول األعمال )مسائل أخرى( ،في الطلب المقدم
.14
من اإلمارات العربية المتحدة بشأن التماس المساعدة في تنفيد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الخاصة بھا .وباإلضافة إلى ذلك ،طلبت كبيرة الموظفين أن تنظر اللجنة في تواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية المقرر
عقدھا في عام  2012بموجب البند  14من جدول األعمال )مسائل أخرى(.
)ب(

تنظيم العمل

اتفق االجتماع على إتباع ممارساته المعتادة ،مع مالحظة أن الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج سيعقد
.15
جلسة على ھامش ھذا االجتماع.

البند  3من جــــدول األعمــال :أنشطة األمـانـة
بعد أن أعربت كبيرة الموظفين عن تقدير األمانة لحكومة إندونيسيا على استضافة االجتماع الخامس والستين
.16
للجنة التنفيذية ،عرضت الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/2التي تعطي نظرة عامة عن العمل الذي قامت
به األمانة منذ االجتماع الرابع والستين.
وأبلغت االجتماع أن األمانة أجرت عدة اتصاالت مع حكومة االتحاد الروسي منذ االجتماع الثاني والستين
.17
فيما يتعلق بالمساھمات المتأخرة المستحقة للصندوق المتعدد األطراف .ووصلت رسالة تؤكد أنه على الرغم من أن
وزارة المالية لم تستطع لألسف أن ترسل ممثال ،فإن كبار موظفي وزارتي الخارجية والموارد الطبيعية في االتحاد
الروسي سيحضرون اجتماعا يعقد على ھامش االجتماع الثالث والعشرين لألطراف لمناقشة المسألة ومن المأمول
تحقيق بعض التقدم .كما اقتُرح عقد اجتماع متابعة في موسكو مع وزارة المالية .وستنظر األمانة ،بالتشاور مع
األطراف المھتمة باألمر ،في الحاجة إلى عقد اجتماع متابعة على أساس المناقشات التي ستجرى أثناء اجتماع
األطراف.
وأعدت األمانة نحو  60وثيقة لالجتماع ،تستعرض طلبات تمويل قدرھا نحو  111مليون دوالر أمريكي،
.18
منھا  34طلبا بشأن خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك تلك التي سحبت.
وبعد بيان كبيرة الموظفين ،طلب أحد األعضاء توضيحا بشأن ھدف اجتماع الفريق المعني بالشؤون اإلدارية
.19
لبرنامج األمم المتحدة للبيئة )اليونيب( المنعقد في نيروبي في سبتمبر/أيلول  2011الذي حضره كبار مسؤولي
الشؤون اإلدارية للصندوق المتعدد األطراف .وقالت كبيرة الموظفين إن الھدف من ھذا االجتماع ،الذي عادة ما يعقد
سنويا ،ھو تقديم معلومات مستحدثة إلى موظفي الشؤون اإلدارية والمالية باليونيب بشأن آخر التطورات في الشؤون
اإلدارية ويعد حضور االجتماع ضروريا لضمان االتصال المناسب والفعال مع اليونيب في نيروبي.
وأعرب عضو آخر عن سعادته بحضور أحد كبار موظفي اإلدارة االجتماع المشترك لموظفي األوزون في
.20
شبكات أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ،وأشار إلى أنه يأمل في أن يحضر أحد ممثلي األمانة االجتماع اإلقليمي
القادم للبلدان الناطقة باإلنكليزية في منطقة البحر الكاريبي وھايتي.
.21

وأحيطت اللجنة التنفيذية علما مع التقدير بالتقرير المتعلق بأنشطة األمانة.

البند  4من جــــدول األعمــال :حالة المساھمات والمصروفات
عرض أمين الخزانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/3و قدم معلومات حديثة عن مساھمات
.22
البلدان الى الصندوق حتى  11نوفمبر/تشرين الثاني  .2011وأشار إلى استالم مساھمات إضافية قدرھا
 34 700 000دوالر أمريكي منذ صدور الوثيقة.
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وأشار الرئيس إلى أن يبدو أن ھناك مشكلة فيما يتعلق بالمساھمات إلى الصندوق في شكل أذونات صرف
.23
المستحق تحصيلھا في قترة تجديد الموارد القادمة وحث األطراف على تعجيل تحصيلھا.
.24

وقررت اللجنة التنفيذية:
اإلحاطة علما ً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات ،والمعلومات عن أذونات
)أ(
الصرف ،بصيغته الواردة في المرفق األول بھذا التقرير؛
)ب(

ّ
حث األطراف التي عليھا تعھدات معلقة على تسديد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف ،كاملة
وفي أسرع وقت ممكن؛

)ج(

مطالبة األطراف المساھمة التي لديھا أذونات صرف مقرر صرفھا بعد فترة التجديد تيسير اإلسراع
بصرفھا في أسرع وقت ممكن وقبل نھاية فترة التجديد 2011-2009؛

)د(

دعوة الوكاالت المنفذة إلى قبول أذونات الصرف ،إذا اقتضى األمر.
)المقرر (1/65

البند  5من جــــدول األعمــال :حالة الموارد والتخطيط
)أ(

تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد

عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/4وأشارت إلى أن ھناك موارد كافية
.25
لتغطية الموافقات على المشروعات والتكاليف األخرى ،شريطة أن تقبل الوكاالت المنفذة بعض أذونات الصرف
وتعجيل تحصيلھا حسب الحاجة .وأشارت إلى أن البنك الدولي أكد خالل االجتماع أنه سيحول إلى اليونيب ،وفقا
للمقرر  ،25/64الرصيد البالغ  64 470.91دوالر أمريكي لمشروع التعزيز المؤسسي في الفلبين
) .(PHI/SEV/60/INS/89كما أكدت إيطاليا للجنة أنھا لن تعيد الرصيد البالغ  8 991دوالرا امريكيا الخاص
بمشروع صربيا ) (YUG/SOL/56/INV/33وذلك بعد مفاوضات مع اليونيدو بوصفھا الوكالة المنفذة.
.26

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير المتعلق باألرصدة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/4؛

)(2

أن صافي مستوى األموال الذي تعيده الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الخامس والستين يبلغ
 705 522دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات ،ويشتمل على إعادة مبلغ  253 695دوالرا
أمريكيا من اليوئنديبي و 18 808دوالرات أمريكية من اليونيدو و 433 019دوالرا
أمريكيا من البنك الدولي؛

)(3

أن صافي مستوى تكاليف الدعم الذي تعيده الوكاالت المنفذة إلى االجتماع الخامس والستين
يبلغ  81 031دوالرا أمريكيا مقابل مشروعات ،ويشتمل على إعادة مبلغ  19 121دوالرا
أمريكيا من اليوئنديبي و 1 416دوالرا أمريكيا من اليونيدو و 60 494دوالرا أمريكيا من
البنك الدولي؛
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)ب(

)(4

أن الوكاالت المنفذة لديھا أرصدة مجموعھا  1 717 559دوالرا أمريكيا بخالف تكاليف
الدعم ،من مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن سنتين ،وتشتمل على  257 492دوالرا
أمريكيا لدى اليوئنديبي و 277 674دوالرا أمريكيا لدى اليونيب و 526 072دوالرا
أمريكيا لدى اليونيدو و 656 321دوالرا أمريكيا لدى البنك الدولي؛

)(5

أن الوكاالت الثنائية لديھا أرصدة مجموعھا  139 340دوالرا أمريكيا بخالف تكاليف
الدعم من مشروعات مستكملة منذ ما يزيد عن سنتين سابقتين خاصة بفرنسا واليابان؛

)(6

إعادة الرصيد المتبقي البالغ  183 500دوالرا أمريكيا من تكاليف المشروع ،زائد
 13 763دوالرا أمريكيا من تكاليف الدعم المدرج بالفعل في الفقرة )ب( أعاله نتيجة نقل
خطة إدارة اإلزالة النھائية في بيرو ) (PER/PHA/55/INV/41من اليوئنديبي إلى
اليونيدو ،عمال بالمقرر )2/64ح(؛

)(7

تحويل الرصيد المتبقي البالغ  60 495دوالر أمريكي من تكاليف المشروع و4 835
دوالرا أمريكيا من تكاليف دعم البرنامج للمرحلة السابعة من مشروع التعزيز المؤسسي
للفلبين ) (PHI/SEV/60/INS/89لتحويل المشروع من البنك الدولي إلى اليونيب ،عمال
بالمقرر 25/64؛

)(8

إعادة مبلغ  8 446بشمل  972رسوم الوكالة واستنزاله من موافقات ألمانيا في االجتماع
الحالي؛

إعادة تأكيد المقرر ) 2/31أ() (1و) (2ومطالبة اليونيدو بتقديم معلومات مستكملة إلى االجتماع
السادس والستين بشأن التاريخ الذي ستعاد فيه بالكامل األرصدة غير الملتزم بھا المتبقية الخاصة
بالمشروعات المستكملة.
)المقرر (2/65

)ب(

خطط أعمال الفترة  2014 – 2011والتأخيرات في تقديم الشرائح السنوية

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5مشيرا إلى ثالث مسائل يتعين معالجتھا
.27
حيث يمكن أن تؤثر على األرصدة المحولة إلى فترة السنوات الثالث التالية :أوال يمكن أن يكون ھناك رصيد قدره
 35.3مليون دوالر أمريكي من ميزانية عام  2011في حالة الموافقة على جميع األنشطة حسبما قدمت؛ ثانيا ،لم تقدم
أنشطة يبلغ مجموع قيمتھا  42.1مليون دوالر أمريكي في ميزانية خطة األعمال لعام  2011البالغة  275.4مليون
دوالر أمريكي؛ ثالثا ،ھناك رصيد متبقي من األموال محتفظ به وفقا للمقرر )2/55ب( من أجل مرفق تمويل .كما
أشار إلى أن إثنتين من خمس شرائح سنوية التفاقات متعددة السنوات كان من المقرر النظر فيھا في االجتماع الخامس
والستين قدمتا ،ولكن لم تقدم ثالث شرائح ،بما في ذلك شريحتين من شرائح المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وأثناء المناقشة التالية ،أيد عدد من األعضاء إدراج قيمة المشروعات الواردة في خطة األعمال ولكنھا لم
.28
تقدم في حساب متطلبات السنوات الثالث القادمة ،في حين أشاروا إلى أنه ينبغي إدراج الرصيد من ميزانية عام
 2011ومن األموال المحتفظ بھا لمرفق التمويل الخاص في األموال ال ُمرحّلة لفترة السنوات الثالث القادمة .ولخص
ممثلو الوكاالت المنفذة الوضع فيما يتعلق بأنشطة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي لم تقدم على النحو المخطط
لھا في عام  2011واستنتجوا أن التأخيرات يمكن أن تؤثر على االمتثال في عدة حاالت.
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وردا على ذلك ،قالت ممثلة األمانة إن تقديم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه تأخر
.29
ألسباب غير متعلقة بالتمويل وال تتعلق باألموال ال ُمرحّلة إال أن أموالھا ستوفر في فترة السنوات الثالث التالية.
.30

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بما يلي:
)(1

التقرير عن حالة خطط األعمال لعام  2011على النحو الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5؛

)(2

المعلومات المقدمة لألمانة من اليوئنديبي واليونيدو عن حاالت التأخير في تقديم الشرائح
السنوية بموجب االتفاقات المتعددة السنوات بصيغتھا الواردة في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/5؛

)(3

أن شريحتين من خمس شرائح سنوية التفاقات متعددة السنوات وحل موعد تقديمھا قد قدمتا
في الموعد إلى االجتماع الخامس والستين؛

)ب(

إدراج رصيد ميزانية عام  2011في حساب المبالغ المرحّلة إلى فترة السنوات الثالث المقبلة التي
يتعين بحثھا في سياق احتياجات التمويل للفترة 2014-2012؛

)ج(

إدراج الرصيد البالغ  453 747دوالرا أمريكيا المحتفظ به لمرفق تمويل خاص ،وفقا للمقرر
)2/55ب( في حساب المبالغ المرحّلة؛

)د(

مطالبة األمانة بتوجيه رسالة إلى:
)(1

حكومة أرمينيا للحث على تقديم الشريحة الثانية من خطتھا إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية( إلى االجتماع السابع والستين؛

)(2

حكومة نيجيريا للحث على تقديم الشريحة الثانية من خطتھا إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السادس والستين.
)المقرر (3/65

)ج(

حالة تنفيذ المشروعات المتأخرة وبلدان المادة  5من حيث احتماالت تحقيق االمتثال لتدابير
الرقابة التالية لبروتوكول مونتريال

.31
عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/6وقال إنه بما أن اليونيدو وافقت على
إعادة أموال إعداد مشروع أنشطة بروميد الميثيل للجزائر وتونس إلى االجتماع السادس والستين ،فال توجد حاجة إلى
تقارير إضافية عن الحالة.
واستمعت اللجنة إلى تقرير من ممثلة اليوئنديبي بشأن خطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع
.32
أجھزة االستنشاق الصيدالنية المزودة بمقياس للجرعات في باكستان مشيرة إلى أن أحد المصنعين ينظر في التوقف
عن إنتاج ھذه األجھزة ،ولكن ال يمكن تأكيد ذلك حتى االجتماع السادس والستين .وفيما يتعلق باإلزالة المعجلة إلنتاج
المواد الكلوروفلوروكربونية )الشريحة األولى( في الھند ،أشارت ممثلة البنك الدولي إلى أنه تم التوقيع على االتفاق
بالفعل .كما أشارت إلى أن التقرير المتعلق بالعنصر الثاني من المشروع التدليلي التجريبي بشأن إدارة فضالت المواد
المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في المكسيك سيقدم إلى االجتماع السادس والستين.
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ومشيرا إلى الطلب المقترح بأن تقدم الوكاالت الثنائية والمنفذة تقريرا إلى االجتماع السادس والستين بشأن
.33
التوقيع على الوثائق أو االتفاقات أو ترتيبات التمويل صغير الحجم أو عند وضع ترتيبات عمل لخطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا ،سأل ممثل اليونيدو ما إذا كان إرسال رسالة إلبالغ البلد بالموافقة
على المشروع يفي بأحكام ھذا الطلب .وأشار ممثل األمانة إلى أن الرسالة وحدھا ال تشير إلى أن جميع الترتيبات
موجودة.
وأبلغ أحد األعضاء اللجنة بأن مشروع بروميد الميثيل في جامايكا الذي تنفذه كندا قد أكمل وبالتالي لن تكون
.34
ھناك حاجة إلى تقرير عن التأخير في التنفيذ.
.35

وقررت اللجنة التنفيذية:
اإلحاطة علما ً بما يلي:
)أ(

)ب(

)(1

مع التقدير ،بالتقارير عن األوضاع القائمة والتقارير بشأن المشروعات ذات التأخيرات في
التنفيذ ،التي ق ّدمتھا إلى األمانة الوكاالت المنفذة وحكومات أستراليا ،وفرنسا ،وإيطاليا،
واليابان ،المعالجة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/6؛

)(2

بأن  51تقريراً للبرامج القطرية لعام  ،2010قُ ّدمت بواسطة النظام على شبكة إنترنيت،
الذي بدأ العمل به في  25أبريل /نيسان 2007؛

)(3

بإتمام أربعة من المشروعات الـ  34المدرجة مع التأخيرات في التنفيذ ،على النحو المبيّن
في المرفق الثالث بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/6؛

)(4

بأن األمانة والوكاالت المنفذة ستتخذ خطوات عملية ثابتة وفقا ً لتقييمات األمانة )تق ّدم
وفقا ً
للوثيقة
والخامس
الرابع
للمرفقين
التق ّدم
وبعض
 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/6وأن تبلغ وتخطر الحكومة والوكاالت المنفذة
بالطريقة المطلوبة؛

المطالبة:
)(1

الوكالة

بأن توجّه رسائل بشأن إلغاء محتمل بالنسبة للمشروعات التالية:
الرمز

يونيدو

ALG/REF/44/INV/62

يوئنديبي

CHI/REF/48/INV/160

يونيدو

KEN/SOL/57/TAS/47

)(2

عنوان المشروع
تحويل كلوروفلوروكربون 11-إلى تكنولوجيا ھيدروكلوروفلوروكربون-
 ،141bوكلوروفلوروكربون 12-إلى تكنولوجيا ھيدروفلوروكربون134a-
في المجموعة األخيرة من مصنعي المبّردات التجارية )المشروع النھائي
لقطاع التبريد( في الجزائر
مشروع نھائي جامع إلزالة استخدام كلوروفلوروكربون11-
وكلوروفلوروكربون 12-و) R-502كلوروفلوروكربون (115-في تصنيع
معدات التبريد في شيلي
مساعدة تقنية من أجل اإلزالة اإلجمالية لرابع كلوريد الكربون وكلوروفورم
الميثيل ،في قطاع المذيبات في كينيا

بتقارير إضافية عن األوضاع القائمة بالنسبة للمشروعات المدرجة في المرفقين الثاني
والثالث بھذا التقرير؛
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)(3

بأن تبلغ الوكاالت الثنائية والمنفذة االجتماع السادس والستين عن التوقيع على وثائق
المشروع /االتفاق /اتفاقات التمويل الصغير أو عن التاريخ الذي أصبحت فيه الترتيبات
العملية قائمة لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا؛

)(4

بأن توفر حكومات إسرائيل والبرتغال وإسبانيا تقاريرھا بشأن تأخيرات التنفيذ لالجتماع
السادس والستين للجنة التنفيذية؛

)(5

بأن تراسل أمانة الصندوق البلدان التالية لالستفسار عن سبب تبليغھا بأن أنظمتھا إلصدار
التراخيص ال تعمل بصورة ُمرضية :جزر كوك ،جمھورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو.
)المقرر (4/65

البند  6من جــــدول األعمــال :تنفيذ البرامج
)أ(

الرصد والتقييم

)(1

التقرير المج ّمع إلنجاز المشروعات لعام 2011

عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/7وإضافتھا األولى.
.36
وأشارت إلى أن الغرض من التقرير تقديم نظرة عامة إلى اللجنة التنفيذية عن النتائج المبلغة في تقارير إنجاز
المشروعات المستلمة منذ االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية.
.37

وقررت اللجنة التنفيذية في أن تنظر في:
)أ(

مالحظة التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام  ،2011بما في ذلك مواعيد تقديم التقارير
المجمعة المتأخرة إلنجاز المشروعات والدروس المستفادة الواردة في المرفق الثاني بالوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/7؛

)ب(

مطالبة الوكاالت المنفذة والوكاالت الثنائية المعنية بما يلي:

)ج(

)(1

أن تحقق قبل منتصف فبراير /شباط  ،2012بتعاون وثيق مع أمانة الصندوق المتعدد
األطراف ،االتساق الكامل في البيانات المبلغة في تقرير إنجاز المشروعات ،وفي عمليات
الجرد وفي التقارير المرحلية السنوية؛

)(2

أن تقدم ،قبل منتصف فبراير /شباط  2012المعلومات التي مازالت ناقصة في عدد من
تقارير إنجاز المشروعات؛

)(3

أن تصفي قبل منتصف فبراير /شباط  2012تراكم تقارير إنجاز المشروعات المتأخرة
بشأن المشروعات التي استكملت قبل نھاية عام 2006؛ و

دعوة جميع المشاركين في إعداد وتنفيذ المشروعات إلى أن يأخذوا في االعتبار الدروس المستفادة
من تقارير إنجاز المشروعات لدى إعداد وتنفيذ المشروعات في المستقبل.
)المقرر (5/65
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)(2

الشكل المعتمد لتقرير اتمام لمشروعات االتفاقات المتعددة السنوات

عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/8والحظت أن الشكل
.38
يركز على اإلنجازات الرئيسية ،والميزانية والمصروفات ،ويبرز أسباب التأخيرات في التنفيذ ،ويسرد الدروس
المستفادة من أجل المساعي في المستقبل.
واقترح أحد األعضاء أنه ليس من الضروري اإلبالغ عن المصروفات لكل سنة حسبما دعى إليه القسم  4في
.39
الوثيقة ،نظرا ألن ھذه األرقام كانت موجودة بالفعل في التقرير المرحلي السنوي لمشروعات االتفاقات المتعددة
السنوات.
ولوحظ أيضا أن النموذج يدعو إلى كمية كبيرة من المعلومات التفصيلية ،مما قد يصعب تجميعھا بالنسبة
.40
للمشروعات المنجزة بالفعل .واقترح عضو أن يطلب ھذا المستوى من التفصيل بالنسبة لخطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى يكون من الواضح أن ھذه المعلومات التفصيلية سيتعين تجميعھا بالنسبة لتقارير
إنجاز مشروعات الھيدروكلوروفلوروكربون من اآلن فصاعدا .وقد تقدم تقارير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة
السنوات المقرر تقديمھا لخطط إزالة مواد بخالف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،قد تقدم تفصيل أقل.
وقررت اللجنة التنفيذية في اإلحاطة علما بشكل تقرير إنجاز مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات بصيغته
.41
الواردة في الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/8وكذلك التعليقات التي طرحھا أعضاء اللجنة التنفيذية.
)المقرر (6/65
)(3

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات

.42
عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/9وھي دراسة نظرية
عن تقييم االتفاقات متعددة السنوات .وشملت الدراسة المرحلة األولى من تقييم لفعالية تنفيذ ھذه االتفاقات ولنتائج ھذا
التنفيذ؛ وقالت إنه قد اقتُ ِرح إجراء دراسة متعمقة أكثر تفصيال على الصعيد الميداني في المرحلة الثانية.
وقال عدد من األعضاء إن المعلومات الواردة في الدراسة النظرية قيمة ومفيدة .غير أن النتيجة النھائية التي
.43
يقصد بلوغھا من الدراسة غير واضحة .وتساءل أحد األعضاء عما إذا كان تقييم االتفاقات المتعددة السنوات سيُختتم
ببعض التوصيات المتعلقة بكيفية تحسين تلك االتفاقات .ووجه أحد األعضاء االنتباه إلى بعض حاالت عدم الدقة في
تحط فيھا الدراسة اإلحاطة الواجبة بنتائج دراسة سابقة أجريت في عام ،2007
الدراسة النظرية ،مشيرا إلى أمثلة لم ِ
وأضاف أنه ينبغي إدخال بعض التصويبات والتعديالت قبل االنتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم.
واقترح البعض أن تركز المرحلة الثانية بشكل أكثر على غير البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض وعلى
.44
تطور طريقة تنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات ،ومساھمتھا في االمتثال وأن يقل تركيزھا على المسائل غير المرتبطة
مباشرة بتنفيذ االتفاقات المتعددة السنوات .كما أشير إلى أنه ،وفقا لإلجراءات المتبعة في اللجنة ،ال يجري تعديل
الدراسات بعد تقديمھا ،على الرغم من أنه يمكن إرفاق مزيد من التعليقات والتصحيحات.
.45

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

فيما يتعلق بالمرحلة األولى:
)(1

أن تحيط علما بالدراسة النظرية عن تقييم االتفاقات المتعددة السنوات التي قدمت إلى
اللجنة التنفيذية في اجتماعھا الخامس والستين؛

)(2

أن تحيط علما بالتعليقات والمالحظات التي أبديت على الدراسة النظرية في االجتماع
الخامس والستين؛
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)ب(

)(4
.46

)(3

أن تطلب إلى كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم إدراج التعليقات والمالحظات التي تم تلقيھا
بالفعل فيما يتعلق بالدراسة النظرية على الموقع الشبكي؛

)(4

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين إلى تقديم تعليقاتھم ومالحظاتھم على الدراسة
النظرية في الفترة ما بين دورات االجتماع قبل  16يناير/كانون الثاني 2012؛

)(5

أن تطلب إلى كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم تجميع التعليقات والمالحظات وأي ردود
أخرى يتم تلقيھا بشأن الدراسة النظرية على ھيئة مرفق وتقديمھا ،جنبا إلى جنب مع
تصويب إذا اقتضى األمر ،لكي تنظر فيھا اللجنة التنفيذية مرة ثانية في االجتماع السادس
والستين؛

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية:
)(1

أن تحيط علما بأن الدراسة النظرية تتضمن بعض المسائل للمرحلة الثانية من التقييم؛

)(2

أن تدعو أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين إلى تقديم مالحظات للتوجيه بشأن اختصاصات
المرحلة الثانية ،ويمكن إبداء تلك المالحظات في فريق للمناقشة على الموقع الشبكي ألمانة
الصندوق المتعدد األطراف في الفترة بين دورات االجتماع وذلك حتى  16يناير/كانون
الثاني 2012؛

)(3

أن تطلب إلى كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم أن تنظر في التعليقات الواردة فيما بين
دورات االجتماع وأن تقدم اختصاصات المرحلة الثانية إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا
السادس والستين.

)المقرر (7/65
تقرير عن استعراض الوثيقة "تنظيمات لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون :دليل )"(2000
عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/10

وأبدى عدة أعضاء تعليقا مؤداه أن إجراء استعراض لألنظمة الوطنية لمراقبة المواد المستنفدة لألوزون
.47
يتجاوز على ما يبدو اختصاص الصندوق المتعدد األطراف .وأضيف كذلك أن أي استعراض من ھذا القبيل سيكون
أمرا معقدا ،بالنظر إلى التباين الواسع بين الھياكل التشريعية في مختلف البلدان.
وقررت اللجنة التنفيذية عدم التوصية بإجراء تقييم للتشريعات واللوائح والحصص وفقا لما يُقترح في
.48
مشروع برنامج العمل المتعلق بالرصد والتقييم لعام .2012
)المقرر (8/65
)(5

مشروع برنامج العمل للرصد والتقييم للعام 2012

.49

عرضت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/11

واقترح أحد األعضاء تأجيل إجراء تقييم مشروعات تبريد المباني ذات طرائق للتمويل المشترك إلى
.50
االجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام  ،2012نظرا لمواجھة بعض الصعوبات في التنفيذ وألنه سيضطلع باألنشطة
الرئيسية ذات الصلة في عام  .2012وأشار إلى أنه سيتم تقديم تقرير في وقت الحق يشمل المزيد من المعلومات.
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وطلب عضو آخر أن توصي اللجنة بأن تولي كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم تركيزا خاصا على المنطقة
.51
األفريقية في تقييم المشروعات المتعلقة ببروميد الميثيل ،مع إبراز استراتيجيات اإلزالة المناسبة والدروس المستفادة
من المشروعات التي تم إنجازھا.
وعلق عدة أعضاء بأن اقتراح إجراء تقييم للمسائل المرتبطة ببروميد الميثيل رھن الحجر الصحي وفي
.52
مرحلة ما قبل الشحن )الفقرة )6ھـ( من الوثيقة( يتجاوز اختصاص اللجنة التنفيذية وينبغي عدم التطرق إليه .وقالت
إحدى األعضاء إن ضرورة تقديم مزيد من المساعدة التقنية )الفقرة )6ح( من الوثيقة( تنطوي على استباق للحكم على
نتيجة تقييم مشروعات بروميد الميثيل ومن ثم ينبغي أيضا عدم التعرض لھا .وأكدت أنه ال ينبغي أن يُقيﱠم كل مشروع
من المشروعات فقط على أساس من أھدافه وإنما أيضا مقارنة بما يسفر عنه من نتائج ،وأضافت أن الميزانية
المقترحة للرصد والتقييم تبدو أعلى مما كانت عليه في الماضي.
وأكدت كبيرة مسؤولي الرصد والتقييم أن الدراسة النظرية المتعلقة بمبردات المباني ستمثل تحديثا للدراسة
.53
التي أجريت في عام .2009
وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على برنامج عمل العام  2012المقترح ،مع إدخال التغييرات المقترحة،
.54
وذلك بميزانية قدرھا  325 000دوالر أمريكي ،على النحو المبيّن في الجدول التالي:
ميزانية برنامج العمل الخاص بالرصد والتقييم لعام 2012
2012
المبلغ بالدوالر األمريكي

الوصف
تقييم االتفاقات المتعددة السنوات
 11 -دراسة حالة إفرادية

132 000

التقرير النھائي ) 10أيام عمل *  500دوالر أمريكي

5 000

تقييم مشروعات بروميد الميثيل:
 دراسة نظرية ) 1استشاري *  35يوم عمل بمعدل  500دوالر أمريكي/اليوم(

17 500

 7 دراسات حالة إفرادية

84 000

 التقرير النھائي ) 10أيام عمل *  500دوالر أمريكي(

5 000

دراسة نظرية لتقييم مشروعات مبردات المباني )  1استشاري *  25يوم عمل *

12 500

معدل  500دوالر أمريكي/يوم(
دراسة نظرية لتقييم أجھزة االستنشاق المزودة بمقياس للجرعات

17 500

) 1استشاري *  35يوم عمل بمعدل  500دوالر أمريكي/يوم
سفر الموظفين

47 000

بنود متنوعة )أجھزة ،اتصاالت ،الخ(

4 500

مجموع عام 2012

325 000

)المقرر (9/65
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)ب(

تقرير عن تنفيذ المشروعات الموافق عليھا بشروط تبليغ محدّدة

.55

عرض ممثل األمانة الوثيقتان  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/12وإضافتھا األولى.

وفيما يتعلق بالمشروع الشامل إلحالل تبريد المباني ،وأشار أحد األعضاء الى أن اللجنة التنفيذية ألم توافق
.56
عموما على التمويل بأثر رجعى وانھا إذا فعلت ذلك تكون قد وضعت سابقة خطيرة ز غير أنه ينبغى تشجيع البلدان
التى تبدى إھتماما بأن تصبح مشاركة فى مشروعات إحالل تبريد المبانى.
وفيما يتعلق بالخطط القطاعية إلزالة إنتاج وإستھالك المواد المستنفدة لألزون فى إستخدامات عامل التصنيع
.57
فى الصين أثنى أعضاء اللجنة التنفيذية على البنك الدولى والصين للجھود التى بذالھا لوضع برنامج منفصل للرصد
إآل انھم وجدوا أن التحقق المستقل الذى طلب فى االتفاقات بين حكومة الصين واللجنة التفيذية مازال مطلوبا لعام
 2010بالنظر الى أن ذلك ھو العام األخير الذى يقع ضمن نطاق ھذه اإلتفاقات.
.58

وقررت اللجنة التنفيذية:

خطط اإلزالة الوطنية وخطط إدارة اإلزالة النھائية
)أ(

أن تطلب من الوكاالت الثنائية والمنفذة ذات الصلة أن تقدم إلى االجتماع السادس والستين التقارير
المرحلية الكاملة عن تنفيذ الخطط الوطنية لإلزالة وخطط إدارة اإلزالة النھائية التي يجب تقديمھا،
وفقا للمقررات المحددة المتخذة بين االجتماعين التاسع والخمسين والرابع والستين ولم تقدم بعد؛

)ب(

بالنسبة ألفغانستان:
)(1

)ج(

)د(

أن تحيط علما بتقرير التحقق بشأن مراجعة استھالك المواد المستنفدة لألوزون في
أفغانستان في العامين  2009و .2010

بالنسبة إلكوادور:
)(1

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لعام  2010عن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية إلكوادور؛

)(2

أن تطلب إلى اليونيب واليونيدو اإلسراع في إنجاز األنشطة المتبقية في إطار الخطة
الوطنية لإلزالة ،مشيرة إلى أنھا ستساعد إكوادور في الحفاظ على االستھالك الصفري من
المواد الكلوروفلوروكربونية وتيسير إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتقديم
تقرير إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعھا السابع والستين عن االنتھاء من تنفيذ الخطة
الوطنية لإلزالة؛

)(3

أن تطلب إلى اليونيب أن يقدم تقارير التحقق من استھالك المواد الكلوروفلوروكربونية
للعامين  2009و  2010في إكوادور في وقت ال يتجاوز االجتماع السابع والستين؛

بالنسبة لمصر:
)(1

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي لعام  2010عن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة المواد
الكلوروفلوروكربونية في مصر؛
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)(2

)ھ(

)و(

أن تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقرير التحقق المستقل من االستھالك للعامين 2009
و 2010في موعد أقصاه االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية مشفوعا بجدول زمني
الستكمال األنشطة المتبقية في الخطة الوطنية لإلزالة؛

بالنسبة للفلبين:
)(1

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الخطة الوطنية لإلزالة للفلبين للفترة
 ،2011-2003وتقرير التحقق بشأن إستھالك الكلورو فلورو كربون لعام 2008؛

)(2

أن تحيط علما بأن اتفاق المنحة المبرم بين البنك الدولي وحكومة الفلبين قد انتھى في 30
يونيه/حزيران 2011؛

)(3

أن تطلب من البنك الدولى أن يعيد الرصيد المتبقى من خطة اإلزالة الوطنية الى اإلجتماع
السادس والستين؛

)(4

أن تحيط علما كذلك بطلب حكومة الفلبين إختيار اليونيب الوكالة المنفذة لألنشطة األخرى
اللزمة لضمان إستدامة خطة اإلزالة الوطنية وإزالة الكلوروفلورو كربون؛

)( 5

أن تطلب من حكومة الفلبين أن تقوم بمساعدة من اليونيب بتقديم تقرير تحقق عن استھالك
عامى  2009و 2010وخطة التنفيذ للفترة  2013 -2012لألموال المتبقية تحت خطة
اإلزالة الوطنية إلى االجتماع السادس والستين؛

بالنسبة لتونس:
)(1

أن تحيط علما بتقرير التحقق المقدم عن إستھالك من المواد الكلورو فلورو كربونية في
عامي  2008و 2009والھالونات والتقرير المرحلي السنوي لعام  2010والنصف األول
من عام  2011بشأن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية للمواد المستنفدة لألوزون لتونس؛

)(2

أن توافق على خطة التنفيذ لفترة السنتين الخاصة بخطة اإلزالة الوطنية بصيغتھا المعدلة
للفترة المتبقية من عام  2011و2012؛

)(3

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تقريرا للتحقق عن استھالك المواد
الكلوروفلوروكربونية والھالونات في عام  2010إلى اإلجتماع السابع والستين؛

خطط إزالة بروميد الميثيل
)ز(

بالنسبة لغواتيماال:
)(1

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل ،الشريحة
األولى )المرحلة الثانية(

)(2

أن تحث حكومة غواتيماال على أن تقوم ،بمساعدة من اليونيدو ،بتسريع تنفيذ الشريحة
األولى المرحلة الثانية( من خطة اإلزالة؛
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)(3

)ح(

أن تطلب إلى اليونيدو تقديم تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة اإلزالة الوطنية لبروميد الميثيل
في موعد ال يتجاوز االجتماع الثامن والستين؛

بالنسبة لھندوراس:
)(1

أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الخطة الوطنية إلزالة بروميد الميثيل في
ھندوراس؛

خطط اإلزالة القطاعية
)ط(

)ي(

بالنسبة للصين:
)(1

أن تحيط علما ً بتقرير األوضاع القائمة بالنسبة لتنفيذ البرامج السنوية الموافق عليھا لعام
 2009حتى يونيو /حزيران  2011في خطة قطاع رغاوي البوليوريتان التي ق ّدمھا البنك
الدولي نيابة عن حكومة الصين؛

)(2

في مطالبة حكومة الصين والبنك الدولي بتبليغ أمانة الصندوق في االجتماع السادس
والستين ،عن حالة المسألة القانونية بالنسبة لنقل الھالونات من مع ّدات وأنظمة مكافحة
الحريق المفككة في سياق تقارير إضافية عن األوضاع القائمة بموجب بند جدول األعمال
المتعلق بحالة التأخيرات واالمتثال؛

)(3

أن تحيط علما ً بتقديم البنك الدولي أربعة مشروعات ،نيابة عن حكومة الصين ،تتعلق إنتاج
واستھالك المواد المستنفدة لألوزون في استعماالت عوامل التصنيع؛

)(4

أن تطلب من البنك الدولي:
أ.

تقديم تحقق مستق ّل بشأن االستھالك واإلنتاج لعام  2010لإلستخدامات الخاضعة
للرقابة من رابع كلوريد الكربون ،والذى يتحقق على أألقل من إنشاء نظام الرصد
ونوعية المعلومات التي أوردھا؛

ب.

القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات ذات الصلة ،والتي لم تتم زيارتھا بعد ،وعيّنة
من تلك التي ت ّمت زيارتھا بغية جمع البيانات الضرورية من أجل تقرير التحقق؛

ج.

تقديم التقرير المرتبط بذلك في مھلة ال تتجاوز ثمانية أسابيع قبل موعد االجتماع
السابع والستين؛

بالنسبة للھند:
)(1

أن تحيط علما ً بتقرير التحقق من إنتاج واستھالك رابع كلوريد الكربون في الھند لعام
2010؛

)(2

صنّف
أن تحيط علما ً بأن استخدام رابع كلوريد الكربون في إنتاج مونمار كلوريد الفينيل قد ُ
كمادة أولية في عملية التحقق ،وذلك منذ بداية عام  ،2005فى حين صنف ھذا اإلستخدام
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في عام  2007على أنه كمادة أولية من جانب اجتماع األطراف التاسع عشر لبرتوكول
مونتريال كعامل تصنيع )المقرر (15/XIX؛
)(3

أن تطلب من البنك الدولي بأن يطلب من حكومة الھند بتحديث بيانات استھالك رابع
كلوريد الكربون وفقا لذلك لألعوام  2008إلى  2010المبلغة إلى أمانة األوزون بموجب
المادة  7من بروتوكول؛

)(4

أن تطلب من البنك الدولي بأن ينسق مع حكومة الھند التحقيق بالنسبة ألي درجة قد
تستنزل كميات رابع كلوريد الكربون المدمرة في السنوات  2009 ،2008و  2010من
كميات رابع كلوريد الكربون المستخدمة كعامل تصنيع النتاج مونمار كلوريد الفينيل في
سنوات  2009 ،2008و  ، 2010وأن تقدم تقريراً مت ّ
صالً بذلك يُق ّدم قبل ثمانية أسابيع
على األكثر من االجتماع السادس والستين؛

)(5

أن تطلب من البنك الدولي بأن يقدم تقريرا بشأن تنفيذ خطة إزالة رابع كلوريد الكربون
لقطاعي االستھالك واإلنتاج خالل عام  2010في الموعد المناسب لالجتماع السادس
والستين؛ وإن أمكن مراجعة لألنشطة المقررة؛

)(6

أن تطلب من األمانة إبلغ اللجنة التنفيذية عن التق ّدم المحرز في االجتماع السادس والستين
في نطاق البند من جدول األعمال المعنون "متطلّبات تبليغ خاصة".

مشروعات تدليلية واستثمارية بشأن الھيدرو كلورو فلورو كربون
)ك(

بالنسبة للصين:

التحويل من البوليوالت الجاھزة الخلط المعتمدة على ھيدروكلوروفلوروكربون 141b-إلى بوليوالت جاھزة
الخلط معتمدة على سيكلوبنتان في تصنيع رغوة بوليوريتان الجاسئة في مؤسسة Guangdong Wanhua
 Rongwei Polyurethane Co., Ltd.الذي ق ّدمه البنك الدولى
)(1

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي بشأن التحويل من البوليوالت الجاھزة الخلط المعتمدة على
ھيدروكلوروفلوروكربون 141b-إلى بوليوالت جاھزة الخلط معتمدة على سيكلوبنتان في
تصنيع رغوة بوليوريتان الجاسئة في مؤسسة Guangdong Wanhua Rongwei
 Polyurethane Co., Ltd.الذي ق ّدمه البنك الدولي؛

)(2

أن توافق على الطلب الستبدال مؤسسة تصنيع المنتج النھائي Zhongshan Jinli
بواسطة
Refrigeration Equipment Manufacturing Co., Ltd.,
 Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.حسب طلب حكومة الصين؛

)(3

أن تطلب من حكومة الصين والبنك الدولي تقديم تقرير مرحلي نھائي إلى اللجنة التنفيذية،
بمجرد إنجاز المشروع التدليلي ،بما في ذلك تحويل مؤسسات الرغاوي األربع لمراحل
اإلنتاج النھائية؛
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تحويل رغاوى بوليوريتان المرشوشة من اعتمادھا على ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-إلى ھيدرو
فلورو كربون ، 245fa-في Harbin Tianshuo Building Materials Co.
)(4

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي بشأن مشروع تحويل رغاوى بوليوريتان المرشوشة من
اعتمادھا على ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-إلى ھيدرو فلورو كربون ،245fa-في
 Harbin Tianshuo Building Materials Co.الذي ق ّدمه البنك الدولي؛

)(5

أن تطلب من حكومة الصين والبنك الدولي تقديم تقرير مرحلي نھائي عندما يت ّم المشروع
التدليلى.

تحويل قسم الرغاوى في  Jiangsu Huaiyin Huihuang Solar Co., Ltd.من ھيدرو كلورو فلورو
كربون 141b-إلى سيكلوبنتان
)(6

أن تحيط علما ً بالتقرير المرحلي لتحويل قسم الرغاوال في Jiangsu Huaiyin
 Huihuang Solar Co., Ltd.من ھيدرو كلورو فلورو كربون 141b-إلى سيكلوبنتان
الذي ق ّدمه البنك الدولي؛ و

)(7

أن تطلب من حكومة الصين والبنك الدولي تقديم تقرير مرحلي نھائي إلى اللجنة التنفيذية
عندما ينتھي إتمام المشروع التدليلي.

مشروع إحالل تبريد المباني
)ل(

أن تحيط علما ً بتقديم تقرير مرحلي عن "المشروع الشامل إلحالل أجھزة تبريد المباني"؛

)م(

إدخال األرجنتين كواحد من البلدان المستفيدة في نطاق المشروع الشامل لتبريد المباني ،بشروط
مماثلة لتلك المبيّنة في المقررين  33/46و26/47؛

)ن(

أن تطلب من يوئنديبي ويونيدو تقديم تقارير مرحلية عن مشروعات تبريد المبانى التى لم تستكمل
حتى اآلن ،إلى االجتماع السادس والستين ،بما في ذلك معلومات عن التمويل المشترك فضال عن
أجھزة تبريد المباني الباقية وأجھزة تبريد المباني التي سبق تحويلھا بالفعل بالنسبة لكل من
أنشطتھما وعن أثر البدائل الختارة على المناخ.
)المقرر (10/65

البند  7من جدول األعمال :مقترحات المشروعات
)أ(

نظرة عا ّمة على القضايا التي ت ّم تبينّھا أثناء استعراض المشروعات

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/13التي احتوت على تحليل المشروعات
.59
واألنشطة المقدمة إلى االجتماع الحالي؛ والقضايا المحددة أثناء استعراض المشروعات؛ وقائمة المشروعات
واألنشطة المقدمة للموافقة الشاملة عليھا؛ وقائمة المشروعات االستثمارية للنظر فيھا على نحو منفرد.
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شروط المرونة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
وفيما يتعلق بدرجة المرونة المسموح بھا في تنفيذ خطط ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
.60
أشار ممثل األمانة إلى أن اللجنة ،في اجتماعھا الرابع والستين ،ناقشت شرط المرونة في اطار خطط ادارة ازالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بتغييرات التكنولوجيا وإعادة تخصيص التمويل فيما بين القطاعات،
ولكن لم تتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كانت تواصل النظر في المسألة على أساس كل حالة على حدة أو تتخذ قرارا
سياسيا بشأن المسألة.
وخالل المناقشة التالية ،تكلم العديد من األعضاء في صالح اتخاذ قرار سياسي بشأن قضية المرونة ،نظرا
.61
ألن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو تحد تقني ،وأن المرونة مطلوبة الستيعاب التغييرات في التكنولوجيا
والحاجة المحتملة إلعادة تخصيص التمويل بين القطاعات ،ولضمان االنتھاء من المشروعات حسب الجدول .ومع
ذلك ،فضل أعضاء آخرون مواصلة الممارسة الراھنة في النظر في كل حالة على حدة .وجادل أحد األعضاء بأن ھذا
المنھج من المحتمل أن يضمن أن التمويل يخصص طبقا التفاق المشروع.
وقررت اللجنة التنفيذية النظر في مسألة شرط المرونة في اطار المرحلة األولى من خطط ادارة ازالة المواد
.62
الھيدروكلوروفلوروكربونية بالنسبة للتغيرات التكنولوجية واعادة تخصيص التمويل بين القطاعات على أساس كل
حالة على حدة وإعادة النظر في القضية في مرحلة الحقة.
)المقرر (11/65

توفير المعلومات ذات العالقة في وثائق المشروعات
استرعت عضوة االنتباه إلى مسألة سياسية تدعو للقلق ،أي توفير المعلومات بشأن تحوالت المرحلة الثانية
.63
في الوثائق ذات العالقة .وفي عدد من األمثلة ،قالت إن معلومات غير كافية قدمت إلى اللجنة التنفيذية للسماح بتقييم ما
إذا كان تمويل تحوالت المرحلة الثانية ضروري لتلبية أھداف االمتثال ،أو أنه أكثر الوسائل فاعلية للتكلفة لتحقيق تلك
األھداف .ولھذا كان من الصعب تحديد ما إذا كانت المبادئ التوجيھية لخطط اإلزالة يجرى تلبيتھا.
وكانت ھناك حاالت عرضت على اللجنة طلبت فيھا بلدان تمويال لتحوالت المرحلة الثانية إلزالة البوليوالت
.64
سابقة الخلط القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب الذي لم يبلغ عنه بمقتضي المادة  .7وبموجب المبادئ
التوجيھية المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن تحويالت المرحلة الثانية غير مؤھلة للتمويل إال إذا كانت
ضرورية أو كانت أكثر المشروعات فعالية من حيث التكاليف لتحقيق األھداف بموجب بروتوكول مونتريال ،استنادا
إلى االستھالك المبلغ عنه عمال بالمادة .7
وقال أحد األعضاء إنه ربما يكون من المفيد إعداد نموذج يبين أنواع المعلومات والبيانات المطلوب أن
.65
تقدمھا الوكاالت بموجب المقرر  .16/62وأضاف أنه في حين ركزت معظم المناقشات بشأن تحويالت المرحلة الثانية
حتى اآلن على نھج عام محتمل ،فإنه يمكن النظر في مشروعات أخرى على اساس كل حالة على حدة.
واعترفت اللجنة بمسألة أخرى تتعلق بتحويالت المرحلة الثانية ،وھي حاالت التحويالت السابقة التي كانت
.66
فيھا المؤسسات مؤھلة للتمويل ولم تحول فيھا جميع خطوط اإلنتاج أو أضيفت خطوط فيما بعد وبأن ھناك حاجة إلى
المزيد من الوضوح بشأن ما إذا كان التأھيل للتمويل ينبغي النظر فيه على أساس كل خط إنتاج على حدة أو للشركة
ككل .وقال أحد األشخاص بشأن ھذه المسألة ،وأيده آخرون ،إنه في حين أن التمويل في الحالة األولى كان يشير إلى
طاقة إنتاج بعض خطوط اإلنتاج ،فإن أي خط إضافي أنشئ بعد التمويل األولي ينبغي عدم مراعاته في تحويالت
المرحلة الثانية .وباستثناء الحاالت التي ينبغي تناولھا بطريقة مستلقة ،فإن ھذه القاعدة ستساعد في توجيه الوكاالت
المنفذة في إعداد مشروعاتھا.
.67

ووافقت اللجنة على إنشاء فريق اتصال لموصلة النظر في ھذه المسألة.
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وبعد االستماع إلى تقرير من فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية مطالبة األمانة بأن تعد ما يلي لالجتماع
.68
السادس والستين:
)أ(

وثيقة تحتوي على معلومات بشأن التحويالت السابقة التي مولھا الصندوق المتعدد األطراف وتصف
الشروط التي وقع على االتفاقات بموجبھا مع بلدان المادة  5إلزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب(

وثيقة بشأن خيارات نظام التتبع للربط ،حسب البلد ،بين كميات البولويالت سابقة الخلط القائمة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 141-التي تصدرھا شركات النظم وبين الكميات التي تستعملھا
مؤسسات الرغاوى في بلدان المادة  5المستوردة التي تم الموافقة عليھا لإلزالة والتي يمكن تحديثھا
دوريا.
)المقرر (12/65

المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشاملة
وعند النزر في قائمة المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشمولية عليھا ،وافقت االجنة التنفيذية عاة
.69
إزالة األنشطة االستثمارية لخطة ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين من قائمة المشروعات
واألنشطة الموصى بالموافقة الشاملة عليھا والنظر فيه فيما يتصل بالتعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام
) 2012انظر الفقرة .(82
.70

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة الشاملة عليھا عند مستويات التمويل الواردة
في المرفق الرابع بالتقرير الحالي ،جنبا إلى جنب الشروط أو األحكام الواردة في الوثائق ذات
الصلة بتقييم المشروعات والشروط المرفقة بالمشروعات من قبل اللجنة التنفيذية؛

)ب(

أن تقرر أن بالنسبة لتجديد الدعم المؤسسي ،تضمنت الموافقة الشاملة موافقة على المالحظات التي
يتعين إرسالھا إلى الحكومات المتلقية الواردة في المرفق الخامس بالتقرير الحالي.
)المقرر (13/65

)ب(

التعاون الثنائي

.71

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/14

وفيما يتعلق بطلب إعداد مشروع قدمته الجمھورية التشيكية ،الحظ العديد من األعضاء أن مقدار المعلومات
.72
التفصيلية المتاحة للنظر في المشروعات البيانية للمواد المستنفدة لألوزون في أربعة بلدان من البلدان المستھلكة
ألحجام منخفضة غير كافية وال تلبي متطلبات المقرر  .19/58وباإلضافة إلى ذلك ،فإن حجم المواد المستنفدة
لألوزون للتخلص منھا في البلدان األربعة لم يكن واضحا .وأضاف عضو آخر أن المشروعات البيانية لتدمير
والتخلص من المواد المستنفدة لألوزون لم تكن مطلوبة لالمتثال لبروتوكول مونتريال .ومع ذلك ،مثل المشروع أول
مشروع إقليمي للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون ويعتبر مثاال مھما لبلدان أخرى من البلدان المستھلكة ألحجام
منخفضة وأنه لو قدمت المعلومات الضرورية في ذلك الوقت ،لكان من الممكن الموافقة على إعداد المشروع.
وأخطر أحد األعضاء اللجنة أن المشروع من أجل الشريحة األولى من خطة ادارة ازالة المواد
.73
الھيدروكلوروفلوروكربونية لبوتسوانا قد تم سحبه.
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وفيما يتعلق بالموافقة على جزء فقط من الشريحة األولي من خطة ادارة ازالة المواد
.74
الھيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى في التخصيص الثنائي أللمانيا للفترة  ،2011-2009قال أحد األعضاء إن
وكالة ألمانيا الثنائية أكدت له أن تمويل المشروع في فترة الثالث سنوات القادمة لن يؤخر تنفيذه ولن يثير مسائل
المتثال زمبابوى.
.75

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق المكون الثنائي لطلب إعداد مشروع لوضع إستراتيجية للتخلص من المواد المستنفدة
لألوزون وتدميرھا ألربعة بلدان من البلدان المستھلكة ألحجام منخفضة في أوروبا ومنطقة آسيا
الوسطى )البوسنة والھرسك وكرواتيا والجبل األسود وتركمانستان( عنـد مستـوى تمويـل قـدره
 35 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 550دوالرا أمريكيا لحكومة الجمھورية
التشيكية على شرط أنه عند تقديم المشروع البياني الكامل ،تقدم المعلومات التي يتطلبھا المقرر
.19/58

)ب(

أن تطلب من أمين الخزانة تعويض تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا في االجتماع الخامس
والستين ،على النحو التالي:
)(1

 39 550دوالرا أمريكيا )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل رصيد المساھمة الثنائية
للجمھورية التشيكية لعام 2011؛

)(2

مبلغ  8 446دوالراً أمريكيا ً )بما في ذلك رسوم الوكالة( مقابل المساھمة الثنائية أللمانيا
للفترة  2011 – 2009ومبلغ  469 512دوالرا أمريكيا تعوض مقابل تعھّد ألمانيا الموافق
عليه للفترة .2014 – 2012
)المقرر (14/65

)ج(

تعديالت على برامج العمل لعام 2011

)(1

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )يوئنديبي(

.76
عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/15مشيرا إلى أن المشروعات الواردة في
التعديالت على برنامج عمل اليوئنديبي قد تمت الموافقة عليھا تحت البند ) 7أ( من جدول األعمال )انظر الفقرة .(70
)(2

برنامج األمم المتحدة للبيئة )يونيب(

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/16مشيرا إلى أن المشروعات الواردة في
.77
التعديالت على برنامج عمل اليونيب قد تمت الموافقة عليھا تحت البند ) 7أ( من جدول األعمال )انظر الفقرة .(70
)(3

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )يونيدو(

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/17مشيرا إلى أن مشروعات التعزيز
.78
المؤسسي الواردة في تعديالت برنامج عمل اليونيدو تمت الموافقة عليھا بموجب البند )7أ( من جدول األعمال )انظر
الفقرة .(70
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إعداد مشروع لوضع استراتيجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا ألربعة من البلدان ذات
حجم االستھالك المنخفض في أوروبا ومنطقة وسط آسيا )البوسنة والھرسك وكرواتيا والجبل األسود
وتركمانستان(
أشار ممثل األمانة إلى أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على المكون الثنائي لطلب إعداد مشروع لوضع
.79
استراتيجية للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا ألربعة بلدان من البلدان المستھلكة ألحجام منخفضة في
أوروبا ومنطقة آسيا الوسطى تحت البند ) 7ب( من جدول األعمال )انظر المقرر .(14/65
وقررت اللجنة التنفيذية أن توافق على المكون الثنائي لطلب إعداد مشروع لوضع إستراتيجية للتخلص من
.80
المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا في  4بلدان من البلدان المستھلكة ألحجام منخفضة في أوروبا ومنطقة آسيا
الوسطى )البوسنة والھرسك وكرواتيا والجبل األسود وتركمانستان( عند مستوى التمويل البالغ  35 000دوالر
أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 625دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على شرط أنه عند تقديم المشروع البياني
الكامل ،تقدم المعلومات التي يتطلبھا المقرر .19/58
)المقرر (15/65
)(4

البنك الدولي

.81

عرض ممثل األمانة الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/18
األرجنتين :إعداد مشروع ألنشطة استثمارية لخطة ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

سعى أحد األعضاء إلى الحصول على توضيح بشأن ما إذا كانت النية وراء طلب إعداد خطة لقطاع
.82
الرغاوي التي تستعمل المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين ھي أن تدرج ھذه الخطة في المرحلة األولى
أو المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  ،مشيرا إلى أنه لم يتبق الكثير من الوقت
إلعداد مشروع جديد يمكن أن يسھم في تحقيق أھداف المراقبة لعامي  2013و .2015وبعد تأكيد البنك الدولي أن
المشروع سيكون جزءا من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وسيكون
ضروريا لالمتثال لتدابير الرقابة لعامي  2013و ،2015أعرب العضو عن أنه يتوقع أن تساعد خطة قطاع الرغاوى
األرجنتين في تحقيق األھداف المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز خطوة الخفض البالغ  10في
المائة في عام  2015نظرا لمستوى إعداد المشروع الموافق عليه بالفعل لألرجنتين.
وبناء على ذلك المفھوم ،قررت اللجنة التنفيذية أن توافق على تمويل اضافي إلعداد مشروع ألنشطة
.83
استثمارية لخطة ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في األرجنتين عند مبلغ  120 000دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 000دوالر أمريكي للبنك الدولي.
)المقرر (16/65
)د(
.84

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2012

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/19

وأعرب عدد من األعضاء عن تقديرھم لليونيب لتقييده زيادة التكاليف على الرواتب فقط .واقترح األعضاء
.85
طرقا عدة يمكن بھا لليونيب تحقيق مزيد من الوفورات في ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال ،منھا الدمج بين
عدة بنود في الميزانية أو توفير تكاليف الرواتب عندم تصبح الوظائف شاغرة مؤقتا .وأشير إلى أن اليونيب يقوم اآلن
بالتنفيذ الفعلي لكثير من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم االستھالك المنخفض،
وتقدم لھا تكاليف الدعم .واقترح آخرون أن يكفل اليونيب الرصد الوثيق للنفقات التي تتم من ميزانية برنامج المساعدة
على االمتثال والنفقات التي تتم من أموال خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وتسجيل ھذه النفقات.
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وأبديت مالحظة مؤداھا أن اليونيب قد يكون متجاوزا لواليته الحالية الخاصة بالمساعدة على االمتثال وذلك
.86
بإشارته إلى المسائل المناخية في برنامجه.
وعلق عدد من األعضاء على قلة المعلومات بشأن التعاون بين بلدان الجنوب في أمريكا الالتينية ومنطقة
.87
ُ
ُ
الكاريبي وطلب إلى اليونيب توفير معلومات إضافية بما يتسق مع المقرر  .24/62وطلب أيضل بذل أقصى جھد
لتجنب الزيادة في بنود الميزانية لألنشطة المدرجة في الميزانية القادمة لبرنامج المساعدة على االمتثال واقتراح تحقيق
مزيد من الوفورات في الميزانية الحالية ،مع أخذ المشورة المقدمة من األعضاء بعين االعتبار.
.88

واتفقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق لالتصال من أجل المزيد من مناقشتھا.

.89

وبعد االستماع إلى تقرير فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن توافق على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام  2012بمبلغ 8 987 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسبة  8في المائة والبالغة  718 960دوالرا
أمريكيا لليونيب ،على النحو الوارد في المرفق السادس بھذا التقري؛

)ب(

أن تطلب من اليونيب عند تقديمه لميزانية برنامج المساعدة على االمتثال:
)(1

أن يواصل تقديم المعلومات المفصلة عن األنشطة التي ستستخدم فيھا األموال
العالمية؛

)(2

أن يواصل التوسع في عملية ترتيب األولويات فيما بين بنود ميزانية برنامج
المساعدة على االمتثال حتى يمكن استيعاب األولويات المتغيرة وأن يقدم تفاصيل
عن إعادة التخصيص التي تتم في الميزانية عمال بالمقررين  24/47و،26/50
شريطة أن ال ينتج عن عمليات إعادة التخصيص ھذه نقل الوفورات من التكاليف
المرتبطة بالموظفين إلى بنود أنشطة أخرى؛

)(3

أن يستمر في تقديم تقارير عن المستويات الحالية للوظائف وإبالغ اللجنة التنفيذية
بأي تغييرات فيھا والسيما فيما يتعلق بالزيادة في مخصصات الميزانية؛

)(4

أن يقدم تقريرا في سياق دور اليونيب في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،موضحا فيه تفاصيل النفقات التي تتم من ميزانية
برنامج المساعدة على االمتثال والتي تتم من أموال خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية.
)المقرر (17/65

)ھ(

تكاليف الوحدة األساسية لعام  2012ليوئنديبي ،ويونيدو ،والبنك الدولي ،ونظام التكاليف اإلدارية لفترة
السنوات الثالث ) 2014 – 2012المقررات ) 25/62ج( و) 6/64ج( )((3

عرض ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20مسترعيا االنتباه إلى خطأ في التوصية
.90
)ب() ،(3حيث فترة الثالث سنوات ينبغي أن تكون  2014-2012بدال من .2017-2015
الحظ أحد األعضاء أنه حان الوقت للجنة التنفيذية للنظر في إجراء تعديالت على نظام التكاليف اإلدارية،
.91
التى اعتمدت في عام  ،2002بسبب ،من بين جملة أمور ،أن تكاليف الدعم تتزايد بالتدريج كل عام وبالتالي تزداد
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بشكل كبير طوال فترة التنفيذ ،التي يمكن أن تمتد إلى عام  2030وما بعد ذلك .واقترح استخدام مقياس تدريجي قد
يكون مفيدا لحساب وفورات االنتاج الكبير الموروث في المشروعات الكبيرة وخفض مستوى تكاليف الدعم لتلك
المشروعات .وأيد أعضاء آخرون ھذه الفكرة وأعربت عن القلق بأن تكاليف الدعم زادت بالتدريج وھناك الرغبة في
تجنب ذلك.
وحث أعضاء آخرون االحتفاظ بمستويات التمويل األصلية نظرا ألن الوكاالت المنفذة تقدم دعما قيما إلى
.92
البلدان التي تنفذ مشروعاتھا وھناك حاجة لضمان أموال كافية تقدم إلى الوكاالت المنفذة لمساعدة البلدان العاملة
بمقتضي المادة  5في تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
واتفقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى فريق اتصال لمواصلة مناقشتھا .وبعد االستماع إلى تقرير
.93
فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بالتقرير الخاص بتكاليف الوحدة األساسية لعام  2012ليوئنديبي ويونيدو والبنك
الدولي ،ونظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات  ،2014-2012كما ورد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20؛

)ب(

أن توافق على ميزانيات الوحدة األساسية لعام  2012بالمبالغ التالية:

)ج(

)د(

)(1

 1 984 561دوالرا أمريكيا لليونديبي ،يمثل  0.7في المائة زيادة عن مستويات عام
2011؛

)(2

 1 984 561دوالرا أمريكيا لليونيدو ،يمثل  0.7في المائة زيادة عن مستويات عام
2011؛

)(3

 1 724 644دوالرا أمريكيا للبنك الدولي ،يمثل  0.68في المائة زيادة عن مستويات عام
2011؛

مطالبة:
)(1

الوكاالت المنفذة أن تنظر في الخيارات في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20
وخيارات ممكنة أخرى لنظام التكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات  2014-2012وتقديم
تقرير عنھا إلى أمانة الصندوق؛

)(2

أمانة الصندوق ،مع األخذ في االعتبار المدخالت المقدمة من الوكاالت المنفذة حسب الفقرة
الفرعية )ج() (1أعاله ،أن تقدم تقييما آخر للتكاليف اإلدارية لفترة الثالث سنوات -2012
 2014إلى االجتماع السادس والستين ،بما في ذلك الخيارات التي نوقشت خالل االجتماع
الخامس والستين؛

أن تواصل النظر ،في اجتماعھا السادس والستين ،في أن تطلب من الوكاالت المنفذة أن تقدم تقديرا
الستخدام التكاليف اإلدارية لإلبالغ وتنفيذ المشروعات والمتطلبات الداخلية.
)المقرر (18/65
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)و(

المشروعات االستثمارية

بروميد الميثيل
إكوادور :المساعدة التقنية للتخلص من االستھالك المتبقي لبروميد الميثيل امتثاالً لإلزالة النھائية
)اليونيدو/اليونيب(
.94

عرض الرئيس الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/31

وأبدى البعض مالحظة مؤداھا أن المشروع المقترح لم يسبق إدراجه في خطط األعمال للعام  2011وأنه لم
.95
يكن ينبغي ،من حيث المبدأ ،تقديم طلب بشأنه أو استعراضه .غير أنه نظرا ألن األمانة قد استعرضته بالفعل ،يمكن
الموافقة عليه بشكل استثنائي على أساس أن المشروعات غير المدرجة في خط األعمال لن تستعرضھا األمانة في
عرض على اللجنة التنفيذية ،ما لم يوجد سبب عاجل ووجيه لذلك.
المستقبل ولن تُ َ
وقررت اللجنة التنفيذية الموافقة على طلب المساعدة التقنية إلنھاء االستھالك المتبقي لبروميد الميثيل من
.96
أجل االمتثال لإلزالة النھائية في اإلكوادور بتكلفة إجمالية  317 500دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة
 23 813دوالرا أمريكيا لليونيدو ،و  12 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 625دوالرا
أمريكيا لليونيب ،على أساس أنه لن يتم تقديم أي تمويل إضافي إلكوادور إلزالة االستخدامات المراقبة لبروميد الميثيل
في البلد.
)المقرر (19/65

كينيا :المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد في كينيا )اليونيدو(
.97

عرض الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/40

.98

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

الموافقة على طلب المساعدة التقنية لإلزالة النھائية لبروميد الميثيل في قطاع ما بعد الحصاد في
كينيا بمجموع تكاليف قدره  287 700دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 21 578
دوالرا أمريكيا لليونيدو ،على أساس أنه لن يتم توفير أي تمويل إضافي لكينيا إلزالة االستخدامات
المراقبة لبروميد الميثيل في البلد؛

)ب(

الموافقة على االتفاق المنقح بين حكومة كينيا واللجنة التنفيذية إلزالة االستخدامات المراقبة لبروميد
الميثيل ،الوارد في المرفق السابع من ھذا التقرير.
)المقرر (20/65
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خطط ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان القليلة االستھالك من المواد المستنفدة
لألوزون
أنغوال :خطة ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى  -الشريحة األولى( )اليوئنديبي(
.99

قدم الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/21

.100

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنغوال للفترة من  2011إلى  ،2015بمبلغ  176,000دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  15,840دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،لتحقيق تخفيض بنسبة  10في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ب( أن تحاط علما بأن حكومة أنغوال وافقت على أن يكون خط األساس المقدر  15.95طن من قدرات
استنفاد األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بمقدار  19.25طن من قدرات
استنفاد األوزون في عام  2009ولعام  2010بمقدار  12.65من قدرات استنفاد األوزون بموجب
المادة  7من بروتوكول مونتريال ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ج( أن تخصم كمية تبلغ  1.59طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة أنغوال واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق الثامن بھذا التقرير؛

)ھ(

أن تطلب من أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من
االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من
تغيير في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل
المؤھل ،مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و

)و(

ان توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألنغوال وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  86,222دوالرا أمريكيا زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  7,760دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.
)المقرر (21/65

جزر البھاما  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليونيدو(
.101

قدم الرئيس الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/22

 .102وأشير الى انه سيكون من المفيد تنقيح المقترح لوضع إستراتيجية إلستخدام بدائل أكثر مواتاة للبيئة للمواد
الھيدرو كلورو فلورو كربونية  ،وأنه قد يكون من المفيد لجزر البھاما أن تنتھج نھجا مرحليا يقلل من فترة المرحلة
األولى ويتيح إستخدام بدائل جديدةتتسم بإنخفاض القدرة على اإلحترار العالمى خالل المرحلة الثانية حيث تكون ھذه
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البدائل قد توافرت  .كما ان األمر يتطلب المزيد من التفاصيل عن األنشطة التى أدرجت لمعالجة اإلرتفاع فى معدالت
التسرب.
 .103وقال ممثل اليونيدو إنه على الرغم من أن جزر البھاما أعربت عن إستعدادھا إلستكشاف إستخدام البدائل
األخرى للمواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية تتسم بإنخفاض القدرة على اإلحترار العالمى مثل البروبان  ،ال يتوافر
لھا فى الوقت الحاضر سوى عدد قليل من البدائل للمادة  R-410 Aوأوضح أن اليونيدو تعتزم معالجة مشكلة
معدالت التسرب من خالل إعداد برنامج تدريبى للذين يستخدمون المعدات المعنية.
وعقب إجراء مشاورات غير رسمية  ،قررت اللجنة التنفيذية :

.104
)أ(

أن توافق  ،من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لجزر البھاما للفترة  2011إلى  ،2020لتحقيق نسبة تخفيض  35في المائة في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  342,345دوالر أمريكي ويشمل  156,900دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  20,397دوالر أمريكي لليونيب و  151,420دوالر أمريكي وتكاليف دعم
الوكالة البالغة  13,628دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب( أن تحاط علما بأن حكومة جزر البھاما قد وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  4.81طن من قدرات
استنفاد األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  3.50طن من قدرات استنفاد األوزون
و 6.13طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لألعوام  2009و 2010على التوالي بموجب المادة
 7من بروتوكول مونتريال ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ج( أن تخصم  1.68طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة جزر البھاما واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق التاسع بھذا التقرير؛

على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
)ھـ( أن توافق
الھيدروكلوروفلوروكربونية لجزر البھاما وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  135,156دوالرا أمريكيا
يشمل  18,200دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  2,366دوالر أمريكي لليونيب ،و
 105,128دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  9,462دوالرا أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (22/65

بوروندي :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
اليونيب/اليونيدو
.105

قدم الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/27

.106

وقررت اللجنة التنفيذية :
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)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لدولة بوروندي للفترة من  2011إلى  ،2020لتحقيق خفض مقداره  %35في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  368,760دوالر أمريكي ،تشمل  172,000دوالرا امريكيا ،زائد
دعم الوكالة البالغ  22,360دوالر أمريكي لصالح اليونيب ،و ،160,000زائد تكاليف دعم الوكالة
بمبلغ  14,400دوالر أمريكي لصالح اليونيدو؛

)ب(

مالحظة أن حكومة بوروندي قد وافقت على تثبيت نقطة البدء لمعدل التخفيض المستدام في االستھالك
عند  7.15طن من القدرات المستنفدة لألوزون ،محسوبة على استخدام االستھالك الحقيقي البالغ 6.90
طن من القدرات المستنفدة لألوزون ،و 7.40طن من القدرات المستنفدة لألوزون الواردة في تقرير عام
 2009و  2010على التوالي ،بناء على المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ج(

اقتطاع  2.50طن من القدرات الھيدروكلوروفلوروكربونية المستنفدة لألوزون من نقطة البدء الخاصة
بالمعدل المستدام للتخفيض في استھالك الماد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

إقرار مسودة االتفاقية بين حكومة بوروندي واللجنة التنفيذية ،كما ھي واردة في المرفق العاشر بھذا
التقرير؛

)ه(

تطلب من األمانة العامة للصندوق ،عندما تتضح بيانات خط األساس ،تحديث المرفق2-أ من االتفاقية
ليتضمن األرقام الخاصة بأعلى حد مسموح به لالستھالك ،وأن تبلغ اللجنة التنفيذي بالتغيير الحاصل
في مستويات بأعلى حد مسموح به لالستھالك ،وبأي تأثير محتمل ذي عالقة على مستوى التمويل
المقبول ،مع أي تعديالت ضرورية تكون قد أجريت عند التقدم بطلب الدفعة الثانية؛ و

)و(

إقرار الدفعة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة اإلزالة الخاصة بحكومة بوروندي ،وخطة التنفيذ
المطابقة ،بمبلغ  138,050دوالراً أمريكياً ،الذي يشمل  45,000دوالر أمريكي زائد تكاليف الوكالة
البالغة  5,850دوالراً أمريكيا لصالح اليونيب ،و 80,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة
بمبلغ  7,200دوالر أمريكي لصالح اليونيدو.
)المقرر (23/65
كوبا :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى( اليوئنديبي

.107
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 .108ولوحظ أن كوبا طلبت في األصل أن تغطي المرحلة األولى من الخطة المقترحة إلدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية األھداف حتى عام  2020مع مرونة تقديم مشروع مستقل لمعالجة قطاع تصنيع التبريد
وتكييف الھواء في وقت الحق .وعمال بالمقرر )39/54د( ،الحظت األمانة عدم إمكانية تقديم أي مشروع مستقل بعد
عام  ،2010وكانت قد طلبت أن المرحلة األولى ينبغي أن تغطي األنشطة حتى ھدف المراقبة لعام  ،2015وأن يدرج
قطاع التصنيع في المرحلة الثانية .غير أن ھناك استثناء منح بالفعل للسماح بالمشروعات المستقلة إلزالة
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط وكان من المرغوب فيه لكوبا أن
تتمتع بالمرونة إلدخال قطاع التصنيع بمجرد إتاحة البدائل ذات اإلمكانية المدنية لالحترار الحراري.
 .109وقال أحد األعضاء إن جزءا كبيرا من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كان لتحويل
مؤسسات تستخدم البوليوالت السابقة الخلط التي تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون 141ب ،والتي يتم
استيرادھا ،وتساءل عما إذا كان ذلك التحويل مجديا من حيث التكلفة.
.110

وبعد مناقشات غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية :
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)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا للفترة  2011إلى  2020لتحقيق خفض بنسبة  35في المائة في
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،بمبلغ  1,747,527دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة
البالغة  131,065دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،على أساس الفھم بأن:
)(1

قُدم مبلغ وقدره  560,000دوالرا أمريكيا لمعالجة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
في قطاع خدمة التبريد للوصول إلى ما يبلغ ويشمل خفضا بنسبة  35في المائة في عام
 ،2020تمشيا مع المقرر 44/60؛ و

)(2

قُدم مبلغ وقدره  1,187,527لعنصر االستثمار من أجل إزالة  13.35طنا من قدرات
استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمنة في البوليوالت
المستوردة سابقة الخلط المستخدمة في قطاع صناعة الرغاوي؛

)ب(

مالحظة أن حكومة كوبا وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  16.88أطنان من قدرات استنفاذ
األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  11.70أطنان من قدرات استنفاذ األوزون
و 22.07أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه للعامين  2009و ،2010على التوالي،
بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد  13.35أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من
الھيدروكلوروفلوركربون141-ب في أنظمة البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،مما يؤدي إلى
 30.23أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  19.26طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

)د(

اإلحاطة علما بأنه خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
ستقدم حكومة كوبا مشروعا استثماريا إلزالة  1.32طنا من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي تستخدمھا شركة فريوكليما لتصنيع معدات التبريد وتكييف
الھواء؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة كوبا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الحادي عشر بالتقرير الحالي؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لكوبا ،وخطة التنفيذ المتصلة بھا بمبلغ  750,000دوالرا أمريكيا،
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  56,250دوالرا أمريكيا لليوئنديبي.
)المقرر (24/65

اكوادور  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
اليونيدو/اليونيب
 .111عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/31وإسترعى إھتمام اللجنة الى أن
حكومة إكوادور لم تدرج وقت تقديم وإستعراض خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ھذه المواد
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فى نظام تراخيص إستيراد وتصدير المواد المستنفدة لألوزون إال أن من المتوقع أن توافق على إدراجھا فى نوفمبر /
تشرين الثانى2011
 .112وخالل المناقشات التى دارت عقب ذلك ،أثير عدد من القضايا من بينھا كيفية حل مسألة ما إذا كانت أألھلية
لتمويل تحويالت المرحلة الثانية تنطبق على المنشئات بأسرھا أم على خطوط إنتاج معينة فى ھذه المنشئلت وما إذا
كانت تحويالت المرحلة الثانية فى المنشئات الى تستخدم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المعتمدة على الھيدرو
كلورو فلورو كربون 141 -مؤھلة وكيفية تجنب الحساب المزدوج فى الحاالت التى يتم فيھا إنتاج البوليول سابق
الخلط المعتمد على الھيدرو كلوروفلورو كربون  141-فى دار للنظم للتصدير الى بلد مستورد لإلستھالك فى قطاع
تصنيع الرغاوى وحيثما يخضع ذلك للخفض بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية .وفيما
يتعلق بمسألة األھلية للتمويل لتحويل المرحلة الثانية ،قال أحد األعضاء إن المسألة تنطوى على تعقيدات فى الحاالت
التى تحصل فيھا إحدى المنشئات على تمويل للتحول خطوط اإلنتاج من المواد الكلورو فلورو كربونية الى المواد
الھيدروكلورو فلوروية ثم تضيف بعد ذلك خطوط إنتاج أخرى تستخدم أيضا المواد الھيدروكلورو فلورو كربونية.
وفيما يتعلق بمسالة الحساب المزدوج قال ممثل األمانة إن التمويل كان يعتمد بعد إستعراض المشروع على إستخدام
المواد المستنفدة لألوزون فى منشئات معينة وليس فى دار النظم ومن ثم فإن الخفض فى المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية المستخدمة في التصنيع على مستوى المنشأة ھو فقط الذى تم تمويله .وعالوة على ذلك ن فإن البوليوالت
سابقة الخلط المعتمدة على الھيدرو كلورو فلورو كربون 141-التى أعاد تصديرھا البلد المستورد لم تكن مؤھلة
للتمويل فى ذلك البلد على الرغم من ان ھذا الوضع قد ينطوى على تعقيدات بالنظر الى أن البوليوالت السابقة الخلط
تأتى من بلدان مختلفة
.113

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

)ب(

أن توافق  ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لإلكوادور للفترة من  2011إلى  2020لتحقيق التخفيض بنسبة  35في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بمبلغ  2,114,873دوالر أمريكي ،ويشمل
 1,846,440دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  138,483دوالر أمريكي لليونيدو،
و 115,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  14,950دوالر أمريكي لليونيب ،مع
التفاھم على أن:
)(1

قُدم مبلغ  630,000دوالر أمريكي لمعالجة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد وصوال حتى تخفيض نسبته  35في المائة في عام  2020بما يتسق
مع المقرر 44/60؛ و

)(2

قدم مبلغ  1,331,440دوالر أمريكي لعنصر االستثمار إلزالة  14.96أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت
المستوردة المسبقة الخلط المستخدمة في قطاع تصنيع الرغاوي؛ و

أن تحاط علما ب أن حكومة اإلكوادور وافقت على أن يكون خط األساس المقدر البالغ 17.49
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  20.65أطنان من
قدرات استنفاذ األوزون و 14.32أطنان من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه ألعوام 2009
و 2010على التوالي بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد  20.67أطنان من قدرات
استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوركربون141-ب في أنظمة البوليوالت المستوردة المسبقة
الخلط ،مما يؤدي إلى  38.16أطنان من قدرات استنفاذ األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي
التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛
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)ج(

أن تخصم مقدار  21.08طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين اإلكوادور واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

أن تطلب من أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من
االتفاق إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من
تغيير في مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل
المؤھل ،مع أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لإلكوادور وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  1,680,736دوالر
أمريكي ،ويشمل  1,531,940دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  114,896دوالر
أمريكي لليونيدو ،و 30,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,900دوالر أمريكي
لليونيب؛

)ز(

أن التمويل لن يصرف إال بعد أن تتلقى األمانة تأكيدا بأن نظاما كافيا إلصدار التراخيص قد أصبح
قيد التشغيل.
)المقرر (25/65

السلفادور :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
اليوئنديبي/اليونيب
.114

قدم الرئيس الوثيقة . UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/33

 .115وقال أحد األعضاء إنه ينبغي تحديد تاريخ إللتزام الحكومة بوضع سياسة لحظر استيراد
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب النقي والموجود في البوليوالت وينبغي إدراج ھذا التاريخ في المقرر أو اإلتفاق .
كما أشير الى ضرورة وضع على وجه الخصوص تفاصيل المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بحسب المادة فى
التذييل  2ألف من اتفاق السلفادور.
 .116وبعد مناقشات مع البلد  ،أكد ممثل اليوئنديبى أن حكومة السلفادور مستعدة لإللتزام بوضع ھذه السياسة قبل
يوليو /تموز 2015
.117

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ( أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور للفترة من  2011إلى  ،2020لتلبية خفض بنسبة  35في المائة
من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ  1 138 423دوالر أمريكي يتألف من 277
 699دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة عند  52 446دوالرا أمريكيا لليونديبي ومبلغ 000
 375دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  11 700دوالر أمريكي لليونيب ،على أن يكون
من المفھوم:
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)(1

أن مبلغ  350 000دوالر أمريكي قد تم توفيرة لتناول استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد للوصول إلى وتضمن نسبة خفض 35
في المائة في عام  2020تمشيا مع المقرر 44/60؛

)(2

أن مبلغ  439 277دوالرا أمريكيا قد تم توفيره لمكون االستثمار إلزالة  4.94طن من
قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في البوليوالت سابقة الخلط
المستوردة المستخدم في قطاع إنتاج الرغاوي؛

)(3

أن مبلغ  285 000دوالر أمريكي قد تم توفيرة للدعم المؤسسي من يولية/تموز  2011إلى
ديسمبر/كانون األول 2020

)ب( أن تحاط علما بأن حكومة السلفادور قد وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس مقدر يبلغ  11.68طن من قدرات استنفاد األوزون
محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار  11.86طن من قدرات استنفاد األوزون و 11.50طن من
قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي  2009و ،2010على التوالي ،بناء على المادة  7من بروتوكول
مونتريال زائدا مقدار  4.94طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الموجود في نظم البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  ،مما ينتج عنھا  16.62طن من قدرات استنفاد
األوزون؛
)ج( أن تحاط علما بإلتزام حكومة السلفادور بحظ الواردات من الھيدرو كلورو فلورو كربون  141-النقى
والمتضمن فى البليوالت سابقة الخلط فى موعد ال يتجاوز يناير /كانون الثانى 2015؛
) د ( أن تخصم مقدار  9.02طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛
)ھ(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة السلفادور واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
)الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ورد في المرفق الثالث عشر بھذا التقرير؛

)و(

أن تطلب من أمانة الصندوق ،بمجرد معرفة بيانات خط األساس ،القيام بتحديث التذييل -2ألف باالتفاق
ليشمل أرقام الحد األقصي لالستھالك المسموح به وإخطار اللجنة التنفيذية بنتائج التغيير في مستويات الحد
األقصي لالستھالك المسموح به وأي احتمال يتعلق بالتأثير على مستوى التمويل المؤھل ،مع أي تعديالت
مطلوبة يجرى القيام بھا عندما تقدم الشريحة التالية؛

)ز(

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
للسلفادور وخطة التنفيذ ذات الصلة عند مبلغ  742 475دوالرا أمريكيا يتألف من مبلغ  530 349دوالرا
أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  39 776دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ومبلغ  166 500دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  5 850دوالرا أمريكيا لليونيب.
)المقرر (26/65
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غينيا االستوائية :خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية )المرحلة األولى،
الشريحة األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.118

قدم الرئيس الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/34

.119

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

أن توافق من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لغينيا االستوائية للفترة ما بين  2011و ،2020لتحقيق تخفيض الـ  35بالمئة من استھالك
ھيدرو كلورو فلورو كربون ،بمبلغ  349.950دوالراً أمريكيا ً مك ّون من  165.000دوالر أمريكي
زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  21.450دوالراً أمريكيا ً ليونيب ،و 150.000دوالر أمريكي
زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة  13.500دوالر أمريكي ليونيدو؛

)ب(

أن تحيط علما ً بأن حكومة غينيا االستوائية وافقت على أن تنشئ كنقطة بداية لھا من أجل
التخفيض اإلجمالي المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون خط أساس مق ّدراً قدره 6.29
من أطنان قدرات إستنفاد األوزون ،يكون حسابه باستعمال استھالك  6.22أطنان من قدرات إستنفاد
األوزون ،و 6.36طنا ً من قدرات إستنفاد األوزون لعا َمي  2009و 2010على التوالي ،بموجب
خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية؛

)ج(

أن تخصم مقدار  2.20من أطنان قدرات إستنفاد األوزون ،من المواد الھيدرو كلورو فلورو
من
كربونية
نقطة البداية من أجل التخفيض اإلجمالي المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛

)د(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة غينيا االستوائية واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض
استھالك المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،على النحو المبيّن في المرفق الرابع عشر بھذه
الوثيقة؛

)ھـ(

أن تطلب من أمانة الصندوق ،بعد أن تصبح بيانات خط األساس معروفة ،بتحديث التذييل  -2أ في
االتفاقية ،ليصبح مشتمالً على األرقام لالستھالك األقصى المسموح به ،وتبليغ اللجنة التنفيذية
بالتغيير الحاصل على مستويات االستھالك األقصى المسموح به وبأي أثر محتمل ذي صلة على
مستوى التمويل ،مع أي تسويات ضرورية تًجرى لدى تقديم الشريحة التالية؛ و

)و(

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لغينيا االستوائية ،وعلى خطة التنفيذ المطابقة ،بمبلغ  126.950دوالراً أمريكياً ،مك ّون من
 40.000دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة البالغة  5.200دوالر أمريكي ليونيب،
و 75.000دوالر أمريكي زائد تكاليف مساندة الوكالة وقدرھا  6.750دوالراً أمريكيا ً ليونيدو.
)المقرر (27/65
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خطط ادارة ازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان القليلة االستھالك من المواد المستنفدة
لألوزون
فيجي  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي/اليونيب(
.120

عرض الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/35

.121

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ( الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
لفيجي للفترة من  2011إلى  ،2020لتحقيق تخفيض في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
نسبته  35في المائة ،بمبلغ  367 745دوالرا أمريكيا ،يشمل  199 500دوالر أمريكي زائدا تكاليف
دعم الوكالة البالغة  17 955دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،و 133 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم
الوكالة البالغة  17 290دوالرا امريكيا لليونيب؛
)ب( مالحظة أن حكومة فيجي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  8.41طن من قدرات
استنفاد األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  7.63طن من قدرات استنفاد األوزون
المبلغ عنه لعام  2009واالستھالك الفعلي البالغ  9.18طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعام
 ،2010بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛
)ج( خصم  2.94طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية
إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة فيجي واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الخامس عشر بھذا التقرير؛

)ھ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،تحديث التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج أرقام
الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات
أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع أي تعديالت
يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لفيجي وعلى خطة التنـفيذ ذات الصـلة بمبلغ  132 389دوالرا أمريكيا،
ويشمل  71 800دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  6 462دوالرا أمريكيا لليوئنديبي،
و 47 900دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  6 227دوالرا امريكيا لليونيب.
)المقرر (28/65
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غامبيا  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.122

عرض الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/36

.123

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية لغامبيا للفترة  2020-2011لتحقيق التخفيض بنسبة  35في المائة في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  233 300دوالر أمريكي ،ويشمل  110 000دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  14 300دوالر أمريكي لليونيب و  100 000دوالر أمريكي زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 000دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب(

مالحظة أن حكومة غامبيا قد وافقت على أن تكون نقطة البداية للخفض المجمع المستدام من
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس مقدر يبلغ  0.92طن من قدرات استنفاد
األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  0.91طن من قدرات استنفاد األوزون و
 0.94طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي  2009و  2010على التوالي بموجب
المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ج(

خصم  0.32طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة غامبيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السادس عشر بھذا التقرير؛

)ھـ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،تحديث التذييل  - 2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
فلوروكربونية لغامبيا وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  82 750دوالرا أمريكيا يشمل 25 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  3 250دوالرا أمريكيا لليونيب و  50 000دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة  4 500دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (29/65

غينيا -بيساو :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليونيدو(
.124

عرض الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/37

.125

وقررت اللجنة التنفيذية :
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)أ(

الموافقة من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لغينيا -بيساو للفترة ما بين  2011إلى  2020من أجل تحقيق تخفيض بنسبة  35في المائة
من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،بمبلغ  234 100دوالر أمريكي ،مك ّون من 130 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  16 900دوالر أمريكي لليونيب ،و80 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم وقدرھا  7 200دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب(

أن تحيط علما ً بأن حكومة غينيا -بيساو قد وافقت على أن تنشئ كنقطة بداية لھا للتخفيض المجمع
المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،خط أساس مق ّدراً بـ  1.43طن من قدرات
إستنفاد األوزون ،محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي وھو كمية صفر من أطنان قدرات إستنفاد
األوزون ،و  2.86من أطنان قدرات إستنفاد األوزون ،بلّغ عنھا عن عا َمي  2009و 2010على
التوالي ،بمقتضى المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ج(

خصم  0.50طن من قدرات إستنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية من نقطة
البداية من أجل التخفيض المجمع المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة غينيا -بيساو واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض استھالك
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،كما ورد في المرفق السابع عشر بھذا التقرير؛

)ھـ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة خط األساس ،بتحديث التذييل  -2ألف من االتفاق ليشمل كميات
االستھالك األقصى المسموح بھا ،وإعالم اللجنة التنفيذية بالتغيير الحاصل في مستويات االستھالك
األقصى المسموح به ،وبأي أثر محتمل ناتج عن ذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع أ ّ
ي تسويات
ضرورية عند تقديم الشريحة التالية؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لغينيا -بيساو ،وخطة التنفيذ المتعلقة بھا ،بمبلـغ  83 150دوالراً أمريكيـاً ،مكـ ّون مـن
 35 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالـة وقـدرھا  4 550دوالراً أمريكيا لليـونيب،
و 40 000دوالر أمريكي زائدا دعم الوكالة وقدرھا  3 600دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (30/65

نيبال  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليوئنديبي(
 .126عرضت ممثلة األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/43مسترعية االنتباه إلى الشروط التى
وضعت عندما تمت الموافقة على المشروع من ناحية المبدأ ،أي أن تقوم نيبال إما بتقديم صكھا بالتصديق على تعديل
كوبنھاجن إلى المودع لدية الرسمي في نيويورك أو أن اجتماع األطراف وجد أنھا ممتثلة للفقرتين  8و 9من المادة 4
من البروتوكول .وأبلغت اللجنة أن حكومة نيبال قدمت طلبا للحصول على الشريحة األولي من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية في االجتماع الخامس والستين للموافقة من أجل السماح ببدء التنفيذ وذلك بمجرد
تأكيد التصديق .وأكد ممثل اليونيب على الرغم من أن حكومة نيبال لم تنته حتى اآلن من التصديق على تعديل
كوبنھاجن ،.فإنھا حققت تقدما منذ اجتماع الفريق العامل المفتوح العضوية ،وخاصة بوضع مشروع قانون التصدق
على جدول أعمال البرلمان.
 .127وفي المناقشة التالية ،شعر العديد من األعضاء بالتعاطف مع حالة نيبال ،معربين عن تقديرھم لمستوى
االلتزام الذي بينته إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بينما يسلمون بأن دون التصديق على تعديل كوبنھاجن،
ال يعتبر البلد أنه ملزم قانونا بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بناء على البروتوكول .واعتبر عدد من
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األعضاء أن التقدم الذي أحرزه نيبال يبرر صرف الشريحة األولي على األقل لتمويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية ،وجادلوا بأن الطابع الخاص للحالة يتطلب منھجا مرنا وعمليا .واقترح أحد األعضاء أنه ال
ينبغي صرف أكثر من الشريحة األول حتى التصديق.
 .128وقال أحد األعضاء إن االفتقار إلى التزام قانوني يعنى أن البلد لم يكن يخضع لالحالة إلى لجنة التنفيذ في
حاالت ممكنة لعدم االمتثال وأن الموافقة على مشروع في ظل مثل ھذه الظروف سيضع سابقة غير موفقة .وفي
الحقيقة ،قدمت اللجنة التنفيذي مساعدة ايجابية في توفير أموال إلعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية وتتمشى مع المبادئ التوجيھية المتوقعة من البلد بأن يصدق على تعديل كوبنھاجن عندما تقدم خطة إدارة
إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية بالكامل للموافقة.
 .129وقررت اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى اليونيب إعادة تقديم الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  116 970دوالرا أمريكيا ،ويشمل  63 000دوالر أمريكي زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  8 190دوالرا امريكيا لليونيب و 42 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 3 780دوالرا أمريكي لليوئنديبي ومشروع االتفاق بعد أن يقدم البلد صكوك التصديق الخاصة به على تعديل
كوبنھاغن إلى وديع األمم المتحدة في نيويورك.
)المقرر (31/65
سيراليون :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.130

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/48

.131

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لسيراليون للفترة من  2011إلى  ،2020من أجل تحقيق تخفيض بنسبة  35بالمائة من
استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،بمبلغ  233 300دوالر أمريكي ،مك ّون من 110 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  14 300دوالر أمريكي لليونيب ،و100 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  9 000دوالر أمريكي لليونيدو؛

)ب(

أن تحيط علما ً بأن حكومة سيراليون قد وافقت على أن تُنشئ كنقطة بداية لھا للتخفيض المجمع
المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون ،خط أساس مق ّدر بـ  1.67طن من قدرات
إستنفاد األوزون ،محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  1.54طن من قدرات إستنفاد األوزون
و  1.80طن من قدرات إستنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي  2009و 2010على التوالي ،بمقتضى
المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ج(

خصم  0.58طن من قدرات إستنفاد األوزون من ھيدرو كلورو فلورو كربون من نقطة البداية من
أجل التخفيض المجمع المستدام من استھالك ھيدرو كلورو فلورو كربون؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سيراليون واللجنة التنفيذية من أجل تخفيض استھالك
المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية ،كما ورد في المرفق الثامن عشر بھذا التقرير؛

)ھـ(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعدما تصبح بيانات خط األساس معروفة ،بتحديث التذييل  -2ألف من
االتفاق ليصبح مشتمالً على كميات االستھالك القصوى المسموح بھا وإبالغ اللجنة التنفيذية بالتغيير

37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60

الحاصل في مستويات االستھالك األقصى المسموح به ،وبأي تأثير محتمل ذي صلة على مستوى
التمويل المؤھل ،مع أي تسويات تدعو الحاجة إليھا يت ّم إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛
)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى لخطة إدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو فلورو
كربونية لسيراليون ،وخطة التنفيذ المتعلقة بھا ،بمبلغ  82 750دوالراً أمريكياً ،مك ّون من 25 000
دوالر أمريكي ،زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  3 250دوالراً أمريكيا ً لليونيب ،و50 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  4 500دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (32/65

سورينام  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.132

عرض الرئيس الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/49

 .133واقترح أحد األعضاء ،بتأييد من عضو آخر ،أن تحدد المرحلة األولي من خطة إدارة إزالة المواد الھيدرو
كلورو فلورو كربونية بنسبة  10في المائة خفض بحلول عام  2015للسماح باستخدام بدائل جديدة منخفضة غمكانية
االحترار العالمي حتى المرحلة الثانية ،نظرا ألنھا أصبحت متوفرة ،وأن المرحلة الثانية تشمل سياسات مثل العوائد أو
الضرائب لتؤثر على استخدام أي نظام يكون قد تم استيراده .وتوحدت الشواغل ھذه من خالل المناقشات مع عضو
على معرفة بالتكنولوجيات الحالية في سورينام.
.134

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لسورينام للفترة من  2011إلى  2020لتحقيق خفض بنسبة  35في
المائة في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ  233 060دوالرا أمريكيا يشمل 104 000
دوالر أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  13 520دوالرا أمريكيا لليونيب و 106 000دوالر
أمريكي زائدا تكاليف الدعم البالغة  9 540دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)ب(

مالحظة إن حكومة سورينام قد وافقت على أن تحدد نقطة البدء للخفض المجمع المستدام في
استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بخط األساس البالغ  1.98طن من قدرات استنفاد األوزون
محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  2.68طن و  1.28طن من قدرات استنفاد األوزون
المبلغ عن عامي  2009و 2010على التوالي بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ج(

خصم  0.69طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البدء
الخاصة بالخفض المجمع في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة سورينام واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق التاسع عشر بھذا التقرير؛
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)ھ(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وخطة التنفيذ المتعلقة بھا بمبلغ  104 630دوالرا أمريكيا تتألف من  27 000دوالر أمريكي زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  3 510دوالرات أمريكية لليونيب و 68 000دوالر أمريكي زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغ  6 120دوالرا أمريكيا لليونيدو.
)المقرر (33/65

زيمبابوي  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى،
الشريحة األولى( )ألمانيا(
.135

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/52

 .136والحظ عدد من أعضاء أن زمبابوى لديھا عدد من التحوالت في المرحلة الثانية تتعلق بواردات من
الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط التى لم يبلغ عنھا بناء على المادة  7من
بروتوكول مونتريال .ويعتبر تمويل ھذه التحوالت مساعدة تقنية فقط .وأشارا أنه يمكن الموافقة على المشروع إذا كان
التزام زمبابوى بحظر استيراد ھذه المواد بحلول  1يناير/كانون الثاني  2015قد أدرج في المقرر.
.137

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لزيمبابوي للفترة من  2011إلى  2020لتحقيق نسبة تخفيض  35في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بمبلغ  1 038 818دوالرا أمريكيا زائدا
تكاليف دعم الوكالة البالغة  124 270دوالرا أمريكيا لحكومة ألمانيا ،على أن يكون من المفھوم:
)(1

قد تم توفير  560 000دوالر أمريكي لمعالجة استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
في قطاع خدمة التبريد حتى تصل إلى وتشمل نسبة تخفيض  35في المائة في عام 2020
بما يتسق مع المقرر 44/60؛

)(2

قد تم توفير  478 818دوالرا أمريكيا لعنصر االستثمار إلزالة  6.11طن من قدرات
استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع تصنيع
الرغاوي؛

)ب(

مالحظة أن حكومة زيمبابوي وافقت على أن يكون خط األساس المقدر والبالغ  15.44طن من
قدرات استنفاد األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  12.38طن من قدرات
استنفاد األوزون و  18.50طن من قدرات استنفاد األوزون لعامي  2009و  2010على التوالي
والمبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال زائد  6.11طن من قدرات استنفاد األوزون
من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت سابقة الخلط المستوردة ،مما
ينتج عنه  21.55طن من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

مالحظة التزام حكومة زمبابوى بحظر الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون – 141ب النقي
والموجود في البوليوالت سابقة الخلط في تاريخ ال يتعدى  1يناير/كانون الثاني 2015؛
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)د(

خصم  11.51طن من قدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھـ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة زيمبابوي واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق العشرين بھذا التقرير؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لزيمبابوي وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  426 891دوالر أمريكي
زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  51 068دوالر أمريكي لحكومة ألمانيا ،مع مالحظة أنه سيتم
تخصيص مبلغ  7 474دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  972دوالرا أمريكيا في
االجتماع الخامس والستين وأن حكومة ألمانيا سوف تقدم طلبا بالرصيد المتبقي البالغ 419 417
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  50 096دوالرا أمريكيا إلى االجتماع السادس
والستين.
)المقرر (34/65

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  /خطة قطاعية للبلدان غير بلدان االستھالك المنخفض من
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
البحرين :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.138

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/23

 .139وقدم عدد من األعضاء تعليقات بأن صالحيات اللجنة التنفيذية ال تسمح لھا بالموافقة على مشروع يتسامح
مع عدم االمتثال بموجب بروتوكول مونتريال .فاألطراف وحدھا ھي التي يمكن أن تصدر مثل ھذا القرار .واقترحت
األمانة عدة خيارات تسمح للبلد أن يصبح في حالة امتثال ،ولكن حكومة البحرين وجدت ھذه الخيارات غير مناسبة.
 .140واقترح الرئيس أن يجتمع ممثل البحرين مع ممثل الوكالة المنفذة لمناقشة الخيارات المقترحة مرة أخرى.
واستنادا إلى نتيجة ھذه المناقشات ،من المحتمل إنشاء فريق اتصال إلجراء مزيد من المناقشات.
.141

وبناء عليه ،أبلغ ممثل اليونيب بأن البحرين قررت سحب مقترح المشروع.
بنغالديش  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى،
الشريحة األولى( )اليوئنديبي/اليونيب(

.142

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/24

 .143وعلق أحد األعضاء أن صيغة مشروع المقرر المقترح من قبل األمانة ال يتسق مع الموافقات األخرى،
وينقصه الھدف الذي يتعين أن يحققه البلد.
.144

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ( الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية لبنغالديش للفترة  2011إلى  2018لتخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية
بنسبة  30في المائة من خط األساس ،بمبلغ قدره  460,275دوالرا أمريكيا يتكون من  55,000دوالر
أمريكي ،باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة قدرھا  4,125دوالرا أمريكيا لليوئنديبي ،و  355,000دوالر
أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة قدرھا  46,150دوالرا أمريكيا لليونيب ،ومالحظة أن مشروع
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إزالة  20.20طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستعمل لعازل
رغاوى البوليوريتان في تصنيع المبردات المنزلية في مصانع والتون والبالغ قيمته 1 146 074
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  85 956دوالرا أمريكيا لليوئنديبي قد تمت الموافقة
عليه بالفعل في االجتماع الثاني والستين وأدرج في وقت الحق في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ب( اإلحاطة علما بأنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله ،فإن مجموع تمويل المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنغالديش قدره  56 074دوالرا أمريكيا زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  136 231دوالرا أمريكيا؛
)ج( اإلحاطة بأن حكومة بنغالديش وافقت على أن تكون نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية فيھا ھي خط أساس مقدر يبلغ  72.65طنا من قدرات
استنفاد األوزون ،محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  67.75طنا من قدرات استنفاد األوزون و
 77,65طنا من قدرات استنفاد األوزون لعامي  2009و  2010على التوالي ،بموجب المادة  7من
بروتوكول مونتريال؛
)د( اإلحاطة بخصم  20.20طنا من قدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام
في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمشروع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين،
وخصم  4.33طنا إضافيا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدرو كلوروفلوروكربونية لتنفيذ
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو فلوروكربونية؛
)ھ( اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ال يحول دون تقديم بنغالديش القتراح قبل عام  2015لتحقيق خفض يتجاوز الخفض المشار إليه في
الموحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)و( الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة بنغالديش واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق الحادي والعشرون بالتقرير الحالي؛
)ز( مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج أرقام
الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في مستويات
أقصى استھالك مسموح به؛
)ح( الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في بنغالديش وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  319,025دوالرا أمريكيا
يتكون من  55,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  4,125دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ،و  230,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  29,900دوالرا أمريكيا
لليونيب.
)المقرر (35/65
الصين  :خطة قطاعية لالزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات
)المرحلة األولى ،الشريحة األولى( )اليوئنديبي(
.145
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 .146وطلب األعضاء تقديم معلومات إضافية بخصوص اختيار التكنولوجيات والتكاليف وتبرير لتحويل
المؤسسات التي تلقت الدعم في السابق من الصندوق المتعدد األطراف.
.147

وبعد مناقشات أجريت في فريق اتصال ،تم اإلبالغ عن تسوية ھذه المسائل على نحو مرضي.

.148

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على خطة قطاع المذيبات بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة  2011إلى  ،2015بمبلغ  5 000 000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة لليوئنديبي؛

)ب(

خصم  65.9طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الثاني والعشرين بالتقرير الحالي ،ليحل
محل االتفاق السابق الموافق عليه في االجتماع الرابع والستين في المقرر 49/64؛

)د(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل مشروع التذييل -2ألف من االتفاق
إلدراج أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير
في مستويات أقصى استھالك مسموح به؛

)ھ(

الموافقة على الشريحة األولى من خطة قطاع المذيبات بموجب المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين وخطة التنفيذ ذات الصلة للفترة  2012-2011بمبلغ
 2 500 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  187 500دوالر أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (36/65

الجمھورية الدومينيكية  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة
األولى ،الشريحة األولى( )اليوئنديبي/اليونيب(
.149

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/30

.150

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة اإلزالة الخاصة بالجمھورية
الدومينيكية للفترة من  2011ـ  2015لتحقيق تخفيض مقداره  %10في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة  1,468,459دوالر أمريكي ،تشمل  1,313,450دوالر
أمريكي ،إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  98,509دوالر أمريكي لصالح اليوئنديبي ،و
 50,000دوالر أمريكي ،إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  6,500دوالر أمريكي لصالح
اليونيب؛ ومالحظة أن مشروع إزالة  3.74طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستعمل لعازل رغاوى البوليوريتان الجاسئة في تصنيع
المبردات التجارية في مصنع فاركو والبالغ قيمته  332 775دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم
الوكالة البالغة  24 958دوالرا أمريكيا لليوئنديبي قد تمت الموافقة عليه بالفعل في االجتماع الحادي
والستين وأدرج في وقت الحق في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60

)ب(

اإلحاطة علما بأنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله ،فإن مجموع تمويل المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للجمھورية الدومينيكية قدره 1 696 225
دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  129 967دوالرا أمريكيا؛

)ج(

مالحظة أن الحكومة الدومينيكية قد وافقت على أن تكون نقطة البدء للتخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند خط أساس مقداره  51.20طن من قدرات استنفاد األوزون،
محسوبة على أساس االستھالك الفعلي ومقداره  48.49طن من قدرات استنفاد األوزون و 53.92
طن من قدرات استنفاد األوزون لألعوام  2009و 2010على التوالي ،بناء على المادة  7من
بروتوكول مونتريال ،إضافة إلى معدل كمية  2009-2007من مادة الھيدروكلوروفلوروكربون
 141ب الموجودة في أنظمة البوليول الممزوجة مسبقا ً المستوردة ومقدارھا  19.51طن من قدرات
استنفاد األوزون ،مما ينتج  70.71طن من قدرات استنفاد األوزون؛

)د(

مالحظة التزام حكومة الجمھورية الدومينيكية بحظر الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون –
141ب النقي والموجود في البوليوالت سابقة الخلط في تاريخ ال يتعدى  1يناير/كانون الثاني
2016؛

)ه(

مالحظة اقتطاع  3.74طن من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البدء الخاصة بمعدل
التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أحد المشاريع المقرة في
االجتماع الواحد والستين ،واقتطاع  23.40طن من قدرات استنفاد األوزون أخرى من المواد
المستنفدة لألوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة
اإلزالة؛

)ھ(

إقرار مسودة االتفاق بين حكومة الجمھورية الدومينيكية واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كما ھي متضمنة في المرفق الثالث والعشرين بالتقرير الحالي؛ و

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للجمھورية
الدومينيكية ،وخطة التنفيذ المرافقة لھا ،بمبلغ  759,250دوالر أمريكي ،شاملة  680,000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  51,000دوالر أمريكي لليوئنديبي ،و 25,000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  3,250دوالر أمريك ًي ،لليونيب.
)المقرر (37/65

مصر  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليوئنديبي/اليونيدو(
 .151عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/32واسترعى االنتباه إلى طلب بإدخال
تغيير في نقطة البداية لإلشارة إلى استخدام البوليوالت سابقة الخلط المستوردة المحددة فقط في عملية إعداد المشروع،
فضال عن اإلزالة المعدلة التي سيتم تحقيقھا .وأثار األعضاء شواغل بخصوص اعتماد سياسات لحظر استيراد
البوليوالت سابقة الخلط التي تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب لدعم اإلزالة المستدامة ،وكذلك أسئلة
جارية بخصوص سياسة عامة بشأن تحويالت المرحلة الثانية واستيراد وتصدير البوليوالت سابقة الخلط.
 .152وبعد مناقشات أجريت في فريق اتصال بشأن تحويالت المرحلة الثانية ،واستخدام البوليوالت سابقة الخلط
التي تحتوي على الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب والتزامات حكومة مصر بإدخال بتدابير سياسية لمراقبة وخطر
استيراد الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،قررت اللجنة التنفيذية :
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)أ(

اإلحاطة علما بطلب اليونيدو إلغاء المشروع الخاص بالتحول من الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب إلى السيكلوبينتان في تصنيع رغاوي البوليسترين في شركة الدلتا لألجھزة الكھربائية الذي
كان قد ووفق عليه خالل االجتماع الثاني والستين للجنة التنفيذية مع اإلزالة الكاملة لكمية تبلغ
 80.91طن متري ) 8.90طن من قدرات استنفاد األوزون( من الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب بالنظر إلى أن المنشأة قد اشتريت برأس مال بلد من غير بلدان المادة  ،5وأن التمويل
الموافق عليه البالغ  422,740دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 31,706
دوالرات أمريكية سوف يعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع السادس والستين؛

)ب(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر للفترة  2011إلى  2018لتحقيق خفض بنسبة  25في المائة
في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ،بمبلغ  6,610,148دوالر أمريكي تتألف من
 1,432,575دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ  107,443دوالرا أمريكيا لليونيدو و
 4,716,400دوالر أمريكى زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  353,730دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ،ومالحظة أن مشروعين إلزالة  17.60طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب بمبلغ  892 840دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة
البالغة  66 963دوالرا أمريكيا لليونيدو ،فضال عن أربعة مشروعات إلزالة  37.40طن من
قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب زائد تكايف دعم الوكالة البالغة
 115 463دوالرا أمريكيا لليوئنديبي قد تمت الموافقة عليھا بالفعل في االجتماع الثاني والستين
وأدرجت في وقت الحق في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

اإلحاطة علما بأنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله ،فإن مجموع تمويل المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر قدره  8 520 815دوالرا أمريكيا
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  643 599دوالرا أمريكيا؛

)د(

اإلحاطة علما بتعديل نقطة البدء للخفض التجميعي المستدام في استھالك
الھيدروكلوروفلوروكربون حسبت على أساس خط األساس البالغ  386.27طن من قدرات استنفاد
األوزون باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  396.60طن من قدرات استنفاد األوزون ،و375.93
طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغة عن عامي  2009و 2010على التوالي بموجب المادة 7
من بروتوكول مونتريال زائدا  98.34طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب متضمنة في نظم البوليول سابقة الخلط المستوردة مما يسفر
عن  484.61طن من قدرات استنفاد األوزون؛

)ھ(

اإلحاطة علما بالتزام حكومة مصر بإدخال نظام حصص الستيراد المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في
البليوالت المستوردة سابقة الخلط وجميع خالئط غازات التبريد التي تحتوي على
الھيدروكلوروفلوروكربون بحلول  1يناير/كانون األول  ،2013ومع مالحظة أيضا التزام
الحكومة بحظر واردات الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الخالصة بمجرد تحويل المؤسسات
المؤھلة التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب إلى تكنولوجيا ال تحتوي على المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)و(

اإلحاطة علما بخصم  55.00طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البدء للخفض التجميعي المستدام في استھالك

44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60

الھيدروكلوروفلوروكربون في ستة مشروعات ووفق عليھا خالل االجتماع الثاني والستين وخصم
كمية أخرى قدرھا  119.00طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ز(

اإلحاطة علما بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ال تمنع مصر من تقديم مقترح لتحقيق خفض في المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية يتجاوز الخفض الذي تمت معالجته في المرحلة األولى من خطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وذلك قبل عام 2015؛

)ح(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة مصر واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الرابع والعشرين بھذا التقرير؛

)ط(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لمصر وخطة التنفيذ المتصلة بھا بمبلغ  3,171,250دوالرا أمريكيا
تتألف من  950,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  71,250دوالرا أمريكيا
لليونيدو ،و 2,000,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  150,000دوالر
أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (38/65

العراق  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيب/اليونيدو(
.153

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/38

 .154وتدرك الجنة التنفيذية صعوبة الحالة فيما يتعلق بتنفيذ وإنفاذ إزالة المواد المستنفدة لألوزون في العراق،
والجھود الخاصة المضطلع بھا في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتعزيز اإلنفاذ في البلد،
وااللتزام الشديد الذي تظھره حكومة العراق بإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باقتراحھا التعجيل بالجدول
الزمني لإلزالة.
.155

ولذلك ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية في العراق للفترة  2015 – 2011لخفض استھالك المواد الھيدروكلورو فلوروكربونية
بنسبة  13.82في المائة من خط األساس ،بمبلغ  1,305,450دوالرا أمريكيا ،تتكون من 770,000
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  94,700دوالر أمريكي لليونيب ،و410,000
دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم للوكالة قدرھا  30,750دوالرا أمريكيا لليونيدو؛

)ب(

اإلحاطة بأن التمويل الموافق عليه يشمل  40,000دوالر امريكي للتكلفة المتعلقة باألمن ،قدمت
بصفة استثنائية للتمكين لتنفيذ البرنامج ،ولم توضع في االعتبار عند تحديد التخفيض الالزم للتأھيل
والمرتبط بأنشطة في قطاع الخدمة بشكل خاص؛

)ج(

اإلحاطة بأن حكومة العراق وافقت على أن تحدد نقطة البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بخط أساس مقدر يبلغ  108.38طنا من قدرات استنفاد
األوزون ،محسوبا على أساس االستھالك الفعلي لعام  2009المبلغ عنه بموجب المادة  7من
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بروتوكول مونتريال والبالغ  110.96طنا من قدرات استنفاد األوزون واالستھالك المقدر لعام
 2010والبالغ  105.80طنا من قدرات استنفاد األوزون؛
)د(

خصم  14.98طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية للتخفيضات اإلجمالية المستدامة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

اإلحاطة بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية
ال تمنع العراق من تقديم مقترح لتحقيق تخفيض في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتجاوز
التخفيض الذي تمت معالجته في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وذلك قبل عام 2015؛

)و(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة العراق واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق الخامس والعشرين بالتقرير الحالي؛

)ز(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به؛

)ح(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلورو
فلوروكربونية للعراق ،وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  215,144دوالرا أمريكيا تتكون من
 115,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة قدرھا  14,144دوالرا أمريكيا لليونيب،
و  80,000دوالر أمريكي باإلضافة إلى تكلفة دعم الوكالة قدرھا  6000دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (39/65

األردن  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيدو/البنك الدولي(
 .156عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/39/Rev.1وھي تتضمن تقديم طلب
منقح لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن ،التي سبق النظر فيھا في االجتماع الرابع والستين.
وقد طُلِب تقديم مزيد من اإليضاحات فيما يتعلق بطبيعة التغييرات التي أدخلت على الخطة ومدى االلتزامات الواردة
في االتفاق مع حكومة األردن ،وتم تشكيل فريق اتصال لالستمرار في مناقشة تلك المسائل.
.157

وفي أعقاب المناقشة في فريق االتصال ،قررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن توافق ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن للفترة  2011إلى  2017للحد من استھالك تلك المواد بنسبة
 20في المائة من خط األساس ،وذلك بمبلغ  2 617 217دوالرا أمريكيا ،يتكون من 92 184
دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغــــــة  8 297دوالرا أمريكيـــــا لليوئنديبـــي،
و 2 341 150دوالرا أمريكيا ،زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  175 586دوالرا أمريكيا للبنك
الدولي؛ وأن تحيط علما بأن مشروع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون22-
والھيدروكلوروفلوروكربون141-ب من تصنيع أجھزة تكييف الھواء األحادية في شركة البتراء
للصناعات الھندسية بمبلغ  2 167 033دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 162 527
دوالرا أمريكيا لليونيدو قد تمت الموافقة عليه بالفعل في االجتماع الستين وأدرج في وقت الحق في
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)ب(

اإلحاطة علما بأنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله ،فإن مجموع تمويل المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن قدره  4 600 367دوالرا أمريكيا
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  346 410دوالرا أمريكيا؛

)ج(

أن تحيط علما بأن حكومة األردن وافقت في االجتماع الخامس والستين على أن يكون خط األساس
التقديري البالغ  82.98طن من قدرات استنفاد األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي
لعامي  2009و 2010على التوالي بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال والمعدل بمقدار
 11.31طنا من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتضمن في نظم
البوليوالت المستوردة السابقة الخلط بما يمثل متوسط ھذه الواردات بالنسبة للشركات المؤھلة بين
 2007و ،2009وھو ما ينتج متوسطا قدره  94.29طنا من قدرات استنفاد األوزون ،ھو نقطة
البداية الخاصة بھا للخفض التجميعي المستدام من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

أن تحيط علما بما يلي:
)(1

التزام حكومة األردن بحظر تصنيع واستيراد أجھزة تكييف الھواء المنزلية المعتمدة على
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول  31ديسمبر/كانون األول 2016؛

)(2

أن الخطة الشاملة لقطاع تكييف الھواء ستتضمن األخذ بسياسات ونُھُج تقنية للنھوض
بكفاءة أجھزة تكييف الھواء المنزلية من حيث الطاقة لمعادلة األثر المناخي لغاز التبريد
البديل ،الھيدروفلوروكربون410-أ؛

)(3

أن تحيط علما بالتزام حكومة األردن بتحقيق استھالك من الطاقة ألجھزة تكييف الھواء
المنزلية التي تستعمل الھيدروفلوروكربون410-ألف يساوي على األقل االستھالك المتعلق
بالھيدروكلوروفلوروكربون 22-الذي تم االستعاضة عنه أو أقل منه؛

)(4

أن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ال تمنع األردن من أن يقدم قبل عام  2015اقتراحا لتحقيق خفض في استھالك المواد
المذكورة بما يتجاوز الحدود المعالجة في المرحلة األولى من الخطة؛

)(5

أن يتم تقديم تقرير تحقق لعام  2015مع طلب تمويل الشريحة األخيرة على النحو المحدد
في الفقرة )5ب( من مشروع االتفاق المبرم بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية؛

)(6

ستركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على
التحول إلى بدائل منخفضة إمكانية االحترار العالمي في قطاع الرغاوى؛

)ھـ(

أن تطلب إلى البنك الدولي أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز لدى تقديمه الطلب الخاص بالشريحة
الثانية؛

)و(

أن تحيط علما بخصم  8.06أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 125طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-و  10.8أطنان
مترية من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب( من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لمشروع لشركة البتراء للصناعات الھندسية ،وأن
تخصم كمية أخرى قدرھا  17.44طنا من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ) 317.1طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون (22-ألغراض
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تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ز(

أن توافق على مشروع االتفاق بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق السادس والعشرين بھذا التقرير؛

)ح(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن وخطة التنفيذ المرتبطة بھا بمبلغ  1 226 658دوالرا أمريكيا
ويشمل  70 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6 300دوالر أمريكي لليونيدو
و 1 070 100دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  80 258دوالرا أمريكيا للبنك
الدولي.
)المقرر (40/65

ماليزيا  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي(
 .158عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/41وأوضح أن األمانة ،في ضوء
الشواغل التي أعرب عنھا أعضاء اللجنة التنفيذية في ھذا االجتماع ،قد أعدت تحليال لضرورة إجراء تحويالت
المرحلة الثانية في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 .159وأعرب األعضاء عن ترحيبھم بتحليل األمانة بشأن تحويالت المرحلة الثانية .وأشار بعض األعضاء إلى أن
االقتراح يغطي نسبة  19في المائة من خط األساس واقترحوا النظر في تمديد االلتزام للمرحلة األولى من خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا .وأعرب البعض أيضا عن قلقه إزاء تكلفة المساعدة التقنية لدور
النظم األربعة المملوكة محليا ،التي ال تقترن على ما يبدو بأي خفض لقدرات استنفاد األوزون ،وأوضح البعض أنه
بالرغم من التركيز على المؤسسات الكبيرة فال يبدو أن ذلك يقترن بأي من وفورات اإلنتاج الكبير.
 .160وفي أعقاب المناقشة داخل فريق لالتصال ،تمت بنجاح تسوية المسائل المرتبطة بالتبرير اإلضافي لضرورة
إجراء تحويالت المرحلة الثانية خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد لھيدروكلوروفلوروكربونية،
وجدوى المشروعات من حيث التكلفة ،وعدم اقتران عنصر المساعدة التقنية لدور النظم بأي تخفيضات في قدرات
استنفاد األوزون ،وتم االتفاق على إمكان تمديد العنصر الخاص بخفض قدرات استنفاد األوزون ليشمل نسبة  5في
المائة إضافية في عام .2016
 .161وطلب أحد األعضاء أن يُطلب إلى الوكاالت المنفذة تقديم تقرير عن حالة اعتماد دور النظم للتكنولوجيات
البديلة قبل نھاية عام  2013وتقديم تأكيد بأنه قد تم تحديد حصص الستيراد المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
.162

وقررت اللجنة التنفيذية ما يلي:
)أ(

أن تواف ق م ن حي ث المب دأ عل ى المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخاص ة بماليزي ا للفت رة م ن  2016 – 2011لخف ض اس تھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيــــة بنسبة  15في المائ ة م ن خ ط األس اس بمبلــ ـغ قـــ ـدره
 9 587 470دوالرا أمريكي ا ،إض افة إل ى تك اليف دع م الوكال ة بمبل غ  719 060دوالرا
أمريكيا لليوئنديبي؛

)ب( أن تحيط علما بأن حكومة ماليزيا قد وافقت على تثبيت نقطة البداية لمعدل التخفيض المستدام
في اس تھالك الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة عن د خ ط األس اس الب الغ  515.76طن ا م ن
قدرات استنفاد األوزون ،الذي ج رى احتس ابه باس تخدام االس تھالك الفعل ي الب الغ  494.04و
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 537.47طن ا م ن ق درات اس تنفاد األوزون ال ُمبل غ عنھ ا ف ي الع امين  2009و  ،2010عل ى
التوالي ،بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال؛
)ج( أن تقتطع  103.02أطنان من قدرات استنفاد األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية لمعدل التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)د(

أن تح يط علم ا ب أن الموافق ة عل ى المرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ال يح ول دون تق ديم ماليزي ا القت راح قب ل ع ام  2015لتحقي ق
خف ض يتج اوز الخف ض المش ار إلي ه ف ي الموحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ ( أن تواف ق عل ى مش روع االتف اق ب ين حكوم ة ماليزي ا واللجن ة التنفيذي ة بخص وص تخف يض
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق السابع والعش رين
من ھذا التقرير؛
)و(

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريرا في نھاية ع ام  2013ع ن حال ة اعتم اد التكنولوجي ات
البديلة ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار الحراري م ن جان ب دور ال نظم األرب ع الت ي تتلق ى
مس اعدة ف ي العنص ر المتعل ق بالمس اعدة التقني ة ،وأن يق دم تأكي دا بأن ه ق د ت م تحدي د حص ص
للواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ز(

أن تواف ق عل ى الش ريحة األول ى للمرحل ة األول ى م ن خط ة إدارة إزال ة الم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بماليزيا ،وخطة التنفي ذ المص احبة ،بمبل غ 5 000 000
دوالر أمريكي ،إضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  375 000دوالر أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (41/65

المغرب :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة
األولى( )اليونيدو(
 .163عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/42وأضاف أن حكومة المغرب التزمت
بخفض استھالكھا من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  20في المائة بحلول عام .2017
 .164ورحب عضوان بالتزام حكومة المغرب بمواصلة خفض استھالكه من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
وشجع أحد األعضاء المغرب على التوقيع على تعديلي بيجين وكوبنھاغن على البروتوكول.
.165

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب للفترة من  2011إلى  2017لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  20في المائة من خط األساس ،بمبلغ  335,000دوالر أمريكي
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  25,125دوالر أمريكي لليونيدو ،واإلحاطة عل ًما بأن مشروع
إزالة  11.00طن من قدرات استنفاذ األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدمة
في تصنيع رغاوي البولي يوريثان العازلة الجاسئة للثالجات المحلية في شركة منار بمبلغ
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 951 740دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  71 381دوالرا أمريكيا قد تمت
الموافقة عليه بالفعل في االجتماع الثاني والستين وأدرج في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة
المراد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
)ب(

اإلحاطة علما بأنه بالمبالغ المشار إليھا في الفقرة )أ( أعاله ،فإن مجموع تمويل المرحلة األولى
من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب قدره  1 286 740دوالرا
أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  96 506دوالرات أمريكية؛

)ج(

اإلحاطة عل ًما بأن حكومة المغرب وافقت على أن يكون مستوى استھالك عام  2009البالغ
 68.00طن من قدرات استنفاد األوزون والمبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال،
والذي كان بمثابة أحدث البيانات المتاحة عندما تمت الموافقة في االجتماع الثاني والستين على
مشروع إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المستخدم عن طريق شركة منار ،ھو نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)د(

اإلحاطة عل ًما بالتخفيض البالغ  11.00أطنان من قدرات استنفاذ األوزون من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمشروع الموافق عليه في االجتماع الثاني والستين ،وخصم 5.77
أطنان من قدرات استنفاذ األوزون إضافية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتنفيذ المرحلة
األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

اإلحاطة علما ً بأن الموافقة على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لم تمنع المغرب من تقديم مقترح قبل عام  2012لتحقيق خفض في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يزيد عن الخفض المقترح في المرحلة األولى من
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)و(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة المغرب واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ھو موضح في المرفق الثامن والعشرين بھذا التقرير؛

)ز(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للمغرب وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  80,000دوالر أمريكي،
زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  6,000دوالر أمريكي لليونيدو.
)المقرر (42/65

عمان :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليونيدو(
 .166عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/44
 .167ورداً على استفسار من أحد األعضاء ،أفاد ممثل األمانة بأن عمان لديھا نظام إلصدار التراخيص والحصص
للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يفي بالمتطلبات المنصوص عليھا بموجب بروتوكول مونتريال .ومن المقرر
تحديث النظام لكي يتوافق مع لوائح مجلس التعاون الخليجي.
.168

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية لعمان للفترة من  2011إلى  2015لتحقيق ھدف الخفض البالغ 10
في المائة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ  471 354دوالرا أمريكيا
يتألف من  349 120دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة عند  26 184دوالرا أمريكيا
لليونيدو ومبلغ  85 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  11 050دوالرا أمريكيا
لليونيب؛
)ب(

مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى االجتماع التاسع والستين بشأن ما إذا كان نظام إصدار التراخيص
والحصص المحدث قد بدأ العمل به قبل  1يناير/كانون الثاني 2013؛

)ج(

مالحظة أن حكومة عمان قد وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس يبلغ  31.46طن من قدرات استنفاد
األوزون محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي لمقدار  30.7طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ
عنه لعامي  2009و ،2010على التوالي ،بناء على المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائدا مقدار
 1.10طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم
البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  ،مما ينتج عنھا  32.57طن من قدرات استنفاد األوزون؛

)د(

خصم  1.1طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة عمان واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ورد في المرفق التاسع والعشرين بھذا التقرير؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لعمان وخطة التنفيذ ذات الصلة عند مبلغ  411 129دوالرا أمريكيا
يتألف من مبلغ  314 120دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  23 559دوالرا
أمريكيا لليونيدو ومبلغ  65 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  8 450دوالرا
أمريكيا لليونيب.
)المقرر (43/65

بنما :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليوئنديبي/اليونيب(
.169

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/45

 .170وأشار أحد األعضاء إلى أن المقترح يغطي  10في المائة من خط األساس بحلول عام  ،2015واقترح تمديد
فترة االلتزام حتى عام  .2016ورداً على سؤال من عضو آخر يتعلق بشرط بشأن معدل التخفيض لھذا العام ،أشار
إلى سوابق اللجنة في االجتماع الرابع والستين التي قررت فيه أن البلدان يمكن أن تزيل أكثر من  10في المائة من
الكمية المطلوبة ،ويتم حسابھا من التخفيضات القادمة.
.171
إضافي.

وفي المناقشات مع الوكاالت المنفذة ،تم تسوية المسألة المعلقة واتفق على عدم وجود حاجة إلى التزام

.172

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
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الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنما للفترة من  2011إلى  2015لتحقيق ھدف الخفض البالغ  10في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ  364 561دوالرا أمريكيا
ويشمل  265 545دوالرا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة عند  19 916دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ومبلغ  70 000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 100دوالر أمريكي
لليونيب؛
)ب(

مالحظة أن حكومة الصين وافقت على أن تكون نقطة بدايتھا للخفض المجمع المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط أساس يبلغ  24.77طن من قدرات استنفاد
األوزون محسوبا باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  24.96طن من قدرات استنفاد األوزون
و 24.58طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنھما لعامي  2009و ،2010على التوالي،
بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد مقدار  2.5طن من قدرات استنفاد األوزون من
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت سابقة الخلط المستوردة  ،مما
ينتج عنھا  27.27طن من قدرات استنفاد األوزون؛

)د(

خصم  4.78طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة بنما واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية كما ورد في المرفق الثالثين بھذا التقرير؛

)و(

مطالبة أمانة الصندوق ،بعد معرفة بيانات خط األساس ،بتعديل التذييل -2ألف من االتفاق إلدراج
أرقام الحد األقصى من االستھالك المسموح به ،وإخطار اللجنة التنفيذية بما ينتج من تغيير في
مستويات أقصى استھالك مسموح به وأي أثر محتمل يتعلق بذلك على مستوى التمويل المؤھل ،مع
أي تعديالت يتعين إجراؤھا عند تقديم الشريحة التالية؛ و

)ز(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لبنما وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  182 281دوالرا أمريكيا،
ويشمل  132 773دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  9 958دوالرا أمريكيا
لليوئنديبي ومبلغ  35 000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  4 550دوالرا أمريكيا
لليونيب.
)المقرر (44/65

قطر  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليونيدو(
 .173عرض ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/46مسلطة الضوء على االستھالك العالي
جدا من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في قطاع الخدمة في قطر مقارنة بالبلدان المماثلة .وبعد مناقشة قليلة ،أنشئ
فريق اتصال للنظر في ھذا الشأن .وبعد ذلك ،أبلغ منسق فريق االتصال اللجنة بأن اليونيدو أبلغت أن استھالك قطاع
الخدمة يتضمن  618طنا متريا من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-وھي نتيجة إلنشاء بنية تحتية رئيسية مرة واحدة
في البلد وأن قطر وافقت على خصم ھذه الكمية من نقطة البداية الخاصة بھا .وأفاد أيضا أنه تم التوصل إلى اتفاق
للموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر.
.174

وقررت اللجنة التنفيذية :
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)أ(

اإلحاطة علما بأن حكومة قطر وافقت على تحديد نقطة البداية الخاصة بھا إلجمالي التخفيض
المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خط األساس المقدر البالغ  86.08طن من
قدرات استنفاد األوزون المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي البالغ  79.75طن من قدرات استنفاد
األوزون  92.41طن من قدرات استنفاد األوزون المبلغ عنه لعامي  2009و 2010على التوالي
بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال؛

)ب(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو
كربونية لقطر للفترة  2011إلى  2015لتحقيق تخفيض بنسبة  20في المائة في استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ  2,206,395دوالر أمريكي ويشمل مبلغ  1,726,600دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  129،495دوالر أمريكي لليونيدو و 310,000دوالر
أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  40,300دوالر أمريكي لليونيب؛

)ج(

خصم  45.81طن من قدرات استنفاد األوزون من نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة قطر واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بصيغته الواردة في المرفق الحادي والثالثين بھذا التقرير؛

)ھ(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لقطر ،وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  1,243,000دوالر أمريكي
ويشمل  1,045,907دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  78,443دوالر أمريكي
لليونيدو ومبلغ  105,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  13,650دوالر أمريكي
ليونيب؛ و

)و(

الموافقة على إعادة تخصيص الموارد المتبقية من خطة إدارة اإلزالة النھائية البالغة 110,000
دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو و  60,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم
الوكالة ليونيب ،كما تمت الموافقة عليھا بموجب خطة إدارة اإلزالة النھائية بما يتسق مع خطط
التنفيذ التي تم توفيرھا.
)المقرر (45/65

السنغال :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(
)اليونيب/اليونيدو(
.175

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/47

 .176وقال أحد األعضاء إنه بالنظر إلى ارتفاع معدالت التسريب المشار إليھا في مقترح المشروع ،فإنه يرحب
بالتشديد على مدونات الممارسة.
.177

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال للفترة من  2011إلى  ،2020بمبلغ  1,141,407دوالرات
أمريكية ،تشمل  505,216دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  37,891دوالر أمريكي
لليونيدو ،و 530,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  68,300دوالر أمريكي
لليونيب ،لتحقيق تخفيض بنسبة  35في المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛
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)ب(

مالحظة أن حكومة السنغال وافقت على أن يكون خط األساس  36.15طن من قدرات استنفاد
األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال بمقدار  34.76طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  2009وبمقدار  37.54من
قدرات استنفاد األوزون في عام  ،2010ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ج(

خصم كمية تبلغ  12.65طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)د(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة السنغال واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كما ھو موضح في المرفق الثاني والثالثين بھذا التقرير؛

)ھ(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للسنغال وخطة التنفيذ ذات الصلة بمبلغ  327,887دوالر أمريكي،
تشمل  200,00دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  15,000دوالر أمريكي لليونيدو،
و 100,000دوالر أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  12,887دوالر أمريكي لليونيب.
)المقرر (46/65

أوروغواي  :خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى،
الشريحة األولى( )اليوئنديبي/اليونيدو(
 .178عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/50مع مالحظة أن ھناك مسألتان تحتاجان
إلى المعالجة وھما :أساس احتساب نقطة البداية ،وحقيقة أن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ستزيل نسبة تزيد على  10في المائة من خط أساسه المقدر بحلول عام .2015
 .179وأكدت األمانة أيضا أن اليوئنديبي أبلغ األمانة رسميا أن حكومة أوروغواي وافقت على تحديد نقطة البداية
الخاصة بھا باستعمال خط األساس التقديري المحسوب باستعمال بيانات عامي  2009و 2010وليس استھالك عام
 2010حسبما اقترح البلد من قبل.
 .180وفيما يتعلق بإزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في تجميع الغرف الباردة ،أعرب أحد
األعضاء عن القلق بأن التكنولوجيا المختارة للتحويل استخدمت بدائل ذات إمكانية عالية لالحترار العالمي ،مقترحا
تأجيل ھذا العنصر من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى حين تطوير تكنولوجيات جديدة لديھا
إمكانيات أدني لالحترار العالمي .وقال ممثل األمانة إن الغازات  R-507و  R-404Aھي التكنولوجيات الوحيدة
المتاحة حاليا وأنھا تتطابق مع النظم القائمة التي يتم تركيبھا في الغرف الباردة ،وذلك بالرغم من أن اليونيدو أشار إلى
أنه سيشجع أوروغواي على استكشاف إمكانية استخدام المواد الھيدروكربونية كبديل بالنسبة للمؤسستين المتبقيتين.
 .181وقال عضو آخر ،فيما يتعلق بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون-141-ب المتضمن في البوليوالت المستوردة
المخلوطة مسبقا ،فإن الوثيقة ال تحتوي على قائمة إرشادية للمؤسسات التي تستورد أنظمة البوليوالت ،أو على
استراتيجية لتحويل ھذه المؤسسات ،تمشيا مع المقررين  47/61و .15/63ورد ممثل األمانة بأن السبب يرجع إلى أن
أوروغواي ليس لديھا تكنولوجيا لتحويل ھذه المؤسسات في الوقت الحاضر ،وبناء عليه ،اختارت تقديم مشروع لھذه
التحويالت في وقت الحق ،بما يتمشى مع المقر  ،15/63وذلك كجزء من المرحلة األولى من خطتھا إلدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
.182

وقررت اللجنة التنفيذية:
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)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي للفترة  2011إلى  2015لتحقيق خفض بنسبة  10في
المائة في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،بمبلغ  380 004دوالرات أمريكية ،زائد
تكاليف دعم الوكالة البالغة  28 500دوالر أمريكي لليوئنديبي؛

)ب(

مالحظة أن حكومة أوروغواي وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  23.33طن من قدرات
استنفاذ األوزون المحسوب باستخدام متوسط االستھالك الفعلي البالغ  21.92طن من قدرات استنفاذ
األوزون و 24.71طن من قدرات استنفاذ األوزون المبلغ عنه للعامين  2009و ،2010على
التوالي ،بموجب المادة  7من بروتوكول مونتريال ،زائد  5.33طن من قدرات استنفاذ األوزون من
الھيدروكلوروفلوركربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،مما ينتج عنه
 28.66طن من قدرات استنفاذ األوزون ،ھو نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البلد؛

)ج(

خصم  4.18طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض في االستھالك المستدام للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المشار إليه في
الفقرة )ب( أعاله؛

)د(

اإلحاطة علما بأنه خالل المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
ستقدم حكومة أوروغواي مشروعا استثماريا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المستخدم في
تجميع معدات التبريد للغرف الباردة ،في حالة توافر بدائل مناسبة؛

)ھ(

الموافقة على مشروع االتفاق بين حكومة أوروغواي واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق الثالث والثالثين بھذا التقرير؛

)و(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ألوروغواي ،وخطة التنفيذ المتصلة بھا بمبلغ  100 000دوالر
أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  7 500دوالر أمريكي لليوئنديبي.
)المقرر (47/65

البند  8من جــــدول األعمال :تكاليف إضافية تتعلق بإعادة تجھيز األدوات من أجل تصنيع المبادالت
الحرارية )المقرران  45/61و.(61/62
.183

عرض ممثل األمانة الوثيقة .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/53

 .184وقال أحد األعضاء إن التقرير الوارد في المرفق األول بالوثيقة ضعيف ومشوش من الوجھة التقنية.
واستطرد قائال إن الخبراء في بلده قد ركزوا على خصائص مختلفة لغاز التبريد البديل ،وانتھوا إلى أنه سيكون من
الضروري تغيير القطرين الداخلي والخارجي لألنابيب ،األمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة بالنسبة للقائمين
بالتصنيع .وأضاف أن ذلك ليس اعتبارا اقتصاديا وإنما ھو ضرورة تقنية .واقترح االضطالع بدراسة أكثر تفصيال.
 .185وأبدى بعض األعضاء اآلخرين استعدادا أكبر لقبول توصيات األمانة والموافقة على التكاليف اإلضافية
إلندونيسيا واألردن .وأشاروا إلى أن موقفھم األصلي كان يتمثل في أن التكاليف اإلضافية المقترنة بإعادة تجھيز
أدوات المبادالت الحرارية ھي تكلفة ال مفر منھا للتحديث التقني .غير أنه يمكن توفير بعض المساعدة التقنية
للشركات للتحول عن االختبار االستاتيكي للمبادالت الحرارية إلى االختبار الديناميكي.
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 .186ووافقت اللجنة التنفيذية على إرجاء النظر في التكاليف اإلضافية المرتبطة بإعادة تجھيز المعدات لتصنيع
المبادالت الحرارية إلى االجتماع السادس والستين.
البند  9من جــــدول األعمال :تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ
)المقررات  62/62 ،45/59و 62/63و(51/64
 .187عرض ممثل األمانة الوثيقة  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/54التي سبق إصدارھا بوصفھا الوثيقة
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/50
 .188وكان ھناك توافق عام في اآلراء حول ضرورة إجراء مناقشات أخرى متعمقة لتوضيح الغرض والھدف
المحددين لمؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ .ولھذا الغرض ،سيكون من المفيد االستناد
إلى آراء الوكاالت المنفذة وخبراتھا من أجل االنتھاء من مداوالت اللجنة التنفيذية حول ھذا األمر وتنفيذ الفقرة
)11ب( من المقرر  6/XIXالصادر عن االجتماع التاسع عشر لألطراف .وعلق أحد األعضاء على أن مؤشر
الصندوق المتعلق باألثر على المناخ يستخدم بالفعل لتقديم معلومات إلى اللجنة بشأن المشروعات.
.189

وبعد مناقشات غير رسمية ،قررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحاط علما بالتقرير عن الخبرات المكتسبة من تنفيذ مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق
باألثر على المناخ؛

)ب(

أن تواصل مناقشة مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ في اجتماعھا
السادس والستين.
)المقرر (48/65

البند  10من جــــدول األعمال :تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج
 .190قدم ممثل استراليا المسؤول عن الدعوة الى اجتماع الفريق الفرعي المعنى بقطاع االنتاج تقرير الفريق
الفرعى .وقد إستمر الفريق الفرعى فى مناقشة المشروع المقترح للمبادىء التوجيھية  .وقد بقية بعض العناصر التى
مازالت فى حاجة الى إتفاق من بينھا تاريخ القطع وأھلية المنشئات اإلنتقال الدورى ووافق الفريق الفرعى على
مواصلة النظر فى المسألة خالل إجتماعه القادم
 .191كما ناقش الفريق الفرعى القضايا ذات الصلة بخطط إزالة قطاع إنتاج الكلورو فلورو كربون فى الصين
والھند .وعلوة على ذلك إستمع الى عرض قدمه خبير إستشارى عن النتائج األولية للمراجعة التقنية إلنتاج الميدرو
كلورو فلورو كربون فى الصين ووجه أسئلة للخبير الإلستشارى وقدم له بعض اإلعتبارات التى يتعين أن يأخذھا فى
االعتبار لدى وضع الصيغة النھائية للتقرير الخاص بالمراجعة التقنية التى يتوقع أن يقدم الى اإلجتماع القادم للفريق
الفرعى
.192

وقررت اللجنة التنفيذية في:
)أ( أن تطلب من المانة والبنك الدولى إجراء المزيد من المشاورات بشأن المعلومات الواردة فى تقرير
التحقق المعنة بإنتاج الكلورو فلوروكربون فى الصين إعماال للمقرر  47/60لتأكيد أن جميع متطلبات
المقرر قد تحققت وأن تطلب من األمانة أيضا تقديم تقرير عن المسألة الى اإلجتماع السادس والستين
للجنة التنفيذية
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)ب( أن تنظر فى إجتماعھا السادس والستين ما إذا كانت خطة إزالة قطاع إنتاج الكلورو فلورو كربون فى
الصين فى حاجة الى تعديل للسماح باإلعفاءات إلنتاج المواد الكلورو فلورو كربونية لإلستخدامات
الضرورية الموافق عليھا ألطراف أخرى فى .2012
)المقرر (49/65
البند  11من جــــدول األعمال :حسابات الصندوق المتعدد األطراف
)أ(

الحسابات النھائية لعام 2010

 .193قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56التى تتضمن الحسابات النھائية لعام
 2010الخاصة بالصندوق المتعدد األطراف مشبرا الى أن الوكاالت قد قدمت حساباتھا النھائية لعام  2010إعماال
للتاريخ النھائى المتفق عليه إال أن ذلك تم بعد أن أغلق اليونيب حساباته  .وعلى ذلك عرضت الفروق بين الحسابات
المؤقتة والنھائية للوكاالت المنفذة بصورة منفصلة وستسجل فى حسابات عام  2011وعالوة على ذلك  ،سوف
تعرض الفروق فى أسعار الصرف فى آلية أسعار الصرف الثابتة فى بند منفرد فى قسم اإليرادات فى الحسابات
وستبين العائدات النقدية من المشروعات الثنائية المستكملة فى شكل مدفوعات السنوات السابقة من أألطراف
المساھمة
.194

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

أن تحيط علما
)(1

بالبيان المالي المراجع للصندوق المتعدد األطراف في  31ديسمبر/كانون األول 2010
الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56؛

)(2

باإلجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بتسجيل الخسارة في آلية سعر الصرف الثابت كبند
مستقل في حسابات الصندوق بعد أن كانت تدرج كجزء من نفقات األمانة ،وبأن أي خسائر
أو مكاسب في إطار اآللية سيتم تسجيلھا في حسابات اليونيب باستخدام رمز مميز؛

)(3

باإلجراءات المتخذة في شأن عودة األرصدة النقدية للمشروعات الثنائية كجزء من مساھمات
السنوات السابقة بدال من إدراجھا كإيرادات متنوعة؛

)(4

بالتوزيع اإلرشادي للرسوم السنوية ألمين الخزانة وقدرھا  500 000دوالر أمريكي الذي
قدمه أمين الصندوق كملحق لحسابات  2010فقط؛

)5

بأن الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58بشأن الميزانية المنقحة ألمانة الصندوق
لعام  ،2012وميزانيتھا الموافق عليھا لعام  2013والمقترحة لعام  2014تتضمن تقرير
األمانة بشأن رصد تكاليف الموظفين وتقدير المعدل المناسب للزيادة في السنوات المقبلة؛

)(6

بأن تقرير المراجعة النھائية للبيان المالي لعام  2010عن السنة المنتھية في 31
ديسمبر/كانون األول  2010ما زال قيد استعراض اليونيب؛
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)ب(

أن تطلب من أمين الصندوق أن يسجل في حسابات العام  2011االختالفات بين البيانات المؤقتة
والنھائيـة لحسابــات الوكـاالت في عام  2010علـى النحـو المبين في الجدولين  1و  2مـن الوثيقــة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/56
)المقرر (50/65

)ب(

تسوية الحسابات

 .195قدم ممثل األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/57مشيرا الى انه قد طلب تصويب لرقم
المشروع الوارد فى العمود  8من الجدول  3ليصبح .SIL/REF/ 41/ TRA/08
.196

وقررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

أن تحيط علما ً بتسوية حسابات
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/57؛

)ب(

مطالبة الوكاالت المنفذة بإجراء تسويات عام  2010في عام  2011على النحو التالي:

،2010

كما

عُرضت

في

الوثيقة

)(1

أن يُكيّف يوئنديبي سجالته للمبالغ المعتمدة بـ ) (33دوالراً أمريكيا ً في تقريره المرحلي؛

)(2

أن يكيّف يونيب سجالته الخاصة بالمبالغ المعتمدة بـ  3.984دوالراً أمريكيا ً ودخله
بـ  22.807دوالرات أمريكية وبـ  13.494دوالراً أمريكيا ً في تقريره المرحلي؛ و

)(3

أن تكيّف يونيدو سجالتھا بالنسبة للمبلغ المعتمد بـ ) (14دوالراً أمريكياً ،ودخلھا
بـ  226.429دوالراً أمريكيا ً و  3 015دوالرا أمريكيا في تقريرھا المرحلي؛

)ج(

أن تطلب من أمين الخزانة بأن يعيد إلى يوئنديبي تسديد مبلغ  32.642دوالراً أمريكيا ً لتصحيح
دخل الفائدة المبالغ فيه والذي بلّغ عنه يوئنديبي بتاريخ سبتمبر /أيلول 2010؛

)د(

أن تحيط علما ً ببنود التسوية المستديمة ،على النحو التالي:

)ھ(

)(1

فارق  11دوالراً أمريكيا ً كدخل في حسابات يوئنديبي لعام 2010؛

)(2

مبلغ  12دوالراً أمريكيا ً كدخل ،و 184دوالراً أمريكيا ً كمصروف إضافي في حسابات
يونيدو لعام 2010؛ و

)(3

عجز في الدخل قدره  38.234دوالراً أمريكيا ً في حسابات البنك الدولي.

أن تحيط علما ً ببنود التسوية المستديمة كما يلي:
)(1

بنود التسوية المستديمة ليوئنديبي لمشروعات غير معيّنة بمبلغَي  68.300دوالر أمريكي
و 29.054دوالراً أمريكياً؛ و

)(2

بنود التسوية المستديمة للبنك الدولي للمشروعات التالية:
أ.

السويد – ثنائي ) (THA/HAL/29/TAS/120بمبلغ  225.985دوالراً أمريكياً؛
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ب .الواليات المتحدة األمريكية – ثنائي ) (CPR/PRO/44/INV/425بمبلغ
 5.375.000دوالر أمريكي؛ و
ج.

الواليات المتحدة األمريكية – ثنائي ) (CPR/PRO/47/INV/439بمبلغ
 5.375.000دوالر أمريكي.
)المقرر (51/65

البند  12من جــــدول األعمال :الميزانيات المنقحة ألمانة الصندوق لعا َمي  2012و ، 2013وميزانيتھا
المقترحة لعام 2014
 .197قدم ممثل األمانة الوثيقة  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58وأثنى العديد من األعضاء على العمل
الذى إضطلعت به األمانة  ،وأعربوا عن تأييدھم للتوصيات الخاصة بالميزانية التى قدمت ,.طلب أحد األعضاء من
األمانة تقديم المزيد من المعلومات عن إستخدام األرصدة فى السنوات القادمة .وإقترح عضو آخر أن تتضمن
مقترحات الميزانيات القادمة مالحظات توضيحية فى األقسام المختلفة .وأعرب أحد األعضاء عن قلقه إزاء النسبة
البالغة  3في المائة المطبقة على ميزانيات رواتب الموظفين في األعوام  2012و 2013و.2014
.198

وقررت اللجنة التنفيذية:
)أ(

اإلحاطة علما بتعليقات األمانة حول معدل الزيادة المالئم لتكاليف الموظفين الوارد في الوثيقة
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/58؛

)ب(

اإلبقاء على المعدل البالغ  3في المائة المطبق على ميزانيات العامين  2012و 2013وكذلك 2014
ومطالبة األمانة بإعادة النظر في المعدل البالغ  3في المائة في عام  2012إلجراء تقييم آخر ألفضل
المعدالت مالءمة بمجرد ملء جميع الوظائف وبقاء الموظفين فيھا لمدة سنتين على األقل؛

)ج(

الموافقة على مبلغ وقدره  3,034,869دوالر أمريكي في الميزانية المنقحة لعام  2012ألمانة
الصندوق ،حسبما يرد في المرفق الرابع والثالثين بالوثيقة الحالية ،من أجل تغطية التكاليف
التشغيلية لألمانة والتكاليف المنقحة لعنصر الموظفين مما يؤدي إلى مجموع يبلغ 6,919,774
دوالر أمريكي؛

)د(

الموافقة على مبلغ إضافي وقدره  42,063دوالر أمريكي في التكاليف المنقحة لعام  2013لعنصر
الموظفين في الميزانية التي يبلغ مجموعھا  4,043,516دوالر أمريكي؛

)ھ(

الموافقة على التكاليف المقترحة لعنصر الموظفين في ميزانية عام  2014بمقدار 4,164,821
دوالر أمريكي

)و(

أن تطلب من األمانة تقديم تقرير الى اللجنة التنفيذية فى المستقبل عن أى أرصدة تعاد الى الصندوق
وتوفير معلومات عن الطريقة التى تستخدم بھا ھذه األرصدة فى وثيقة الحسابات الختامية للصندوق.
)المقرر (52/65

59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60

الموجه إلى
البند  13من جــــدول األعمال :مشروع تقرير اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
ّ
االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال
.199

عرضت كبيرة الموظفين الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/59

.200

وعقب التقديم ،قررت اللجنة التنفيذية :
)أ(

أحاطت علما بمشروع تقرير اللجنة التنفيذية الموجه إلى االجتماع الثالث والعشرين لألطراف في
بروتوكول مونتريال )(UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/59؛

)ب( أن تصرح لألمانة بوضع التقرير في صيغته النھائية في ضوء المناقشات التي دارت والمقررات
المتخذة في االجتماع الخامس والستين للجنة التنفيذية ،و أن تحيلھا الى الجتماع الثالث و العشرين
لألطراف للنظر فيھا.
)المقرر (53/65

البند  14من جــــدول األعمال :مسائل أخرى
)أ(

طلب من اإلمارات العربية المتحدة بمساعدتھا فى تنفيذ خطتھا الخاصة بإدارة إزالة المواد الھيدرو كلورو
فلورو كربونية

 .201قال ممثل الكويت إن اإلمارات العربية المتحدة كان على إتصال مع األمانة بشأن إحتمال طلب تمويل
لتحقيق التزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال  .وأوضحت كبيرة الموظفين بأن األمانة لم تتلق بعد ھذا الطلب من
اإلمارات العربية المتحدة وقالت إن أماتة األوزون قد تكون قادرة على توفير المزيد من المعلومات الى اللجنة
التنفيذية عن وضع ھذا البلد
 .202وأوضح ممثل امانة األوزون بأنه إعماال للفقرة 41من الوثيقة  UNEP/OzL. ProCom/13/3قدمت لجنة
التنفيذ وفقا للمقرر  VI/5الصادر عن االجتماع السادس لألطراف توصية بأنه ينبغي إعادة تصنيف اإلمارات العربية
المتحدة كطرف عامل بموجب المادة  5منذ عام  1995باإلضافة إلى مطالبتھا بتسديد مساھماتھا المستحقة للصندوق
المتعدد األطراف عن عام  1994وأنه يتعين حثھا على عدم طلب مساعدات مالية لبرامجھا الوطنية من الصندوق
المتعدد األطراف.
 .203وقال الرئيس إنه نظرا لعدم اليقين المحيط بالطلب الذى قدمته اإلمارات العربية المتحدة يرجأ إجراء المزيد
من المناقشات بشأن الموضوع الى أن يتوافر المزيد من التفاصيل المحددة بشأن طبيعة الطلب المقدم من ھذا البلد
)ب(

تواريخ وأماكن االجتماعين السادس والستين والسابع والستين للجنة التنفيذية

 .204أبلغت كبيرة الموظفين اللجنة التنفيذية أنه يمكن اجراء االجتماع السادس والستين للجنة التنفيذية في مونتريال
ابتداء من  16الى  20أبريل نيسان  2012و أن يعقد اإلجتماع السابع والستين مؤقتا من  16الى  20يوليو /تموز
 .2011وأبلغت اللجنة التنفيذية أيضا بأن األمانة تتناقش مع أمانة األوزون بشأن عقد إجتماع الفريق العامل المفتوح
العضوية لألطراف فى بروتوكول مونتريال وخيار عقد اإلجتماع السابع والستين في تعاقب مع اجتماع الفريق
المفتوح العضوية.
 .205وأشير الى أنه قد يكون من األفضل عدم عقد اإلجتماع السابع والستين في تعاقب مع اإلجتماع الثانى
والثالثين للفريق المفتوح العضوية ,إن كان أحد األعضاء أقترح منح األمانة المرونة ألن تتخذ ماتراه من ترتيبات
لھذا اإلجتماع حسب تقديرھا.
.206

وقررت اللجنة التنفيذية
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)أ( اجراء اجتماعھا السادس والستين في مونتريال من  16الى  20أبريل /نيسان 2012
)ب( عقد إجتماعھا السابع والستين بصورة مؤقتة من  16الى  20يوليو /تموز  2012فى مكان يحدد فيما بعد.
)المقرر (54/65

البند  15من جــــدول األعمـــــال :اعتماد التقرير
 .207اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا
.UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/L.1

على

أساس

مشروع

التقرير

الوارد

في

الوثيقة

البند  16من جــــدول األعمـــــال :اختتام االجتماع
 .208بعد تبادل المجامالت المعتادة ،أعلن الرئيس عن اختتام االجتماع في الساعة  5:05من مساء يوم
الخميس  17نوفمبر/تشرين الثاني .2011

61

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونت﷼
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.
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اُظلحخ 1
انمشفك األول

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل
انجذول األول :حبنت انصىذوق مه ( 2011-1991ببنذوالسااألمشيكي)
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢
انذخم
اإلعٜبٓبد اُزٝ ٢طِذ :
دكؼبد ٗوذ٣خ رشَٔ أرٗٝبد اُظشف أُوجٞضخ
أرٗٝبد اُظشف أُٞجٞدح
اُزؼب ٕٝاُث٘بئ٢
اُلٞائذ أٌُزغجخ
دخَ اضبكٗ ٢بثغ ٖٓ هشٝع ٓ ٝظبدس أخشٟ
دخٓ ٍٞز٘ٞػخ

2,504,778,917
24,844,325
140,028,304
205,599,319
453,747
13,234,363

مجمىع انذخم

2,888,938,976

تخصيصبث *واحتيبطيبث
ثشٗبٓج األْٓ أُزحذح االٗٔبئ. ٢
ثشٗبٓج األْٓ أُزحذح ُِج٤ئخ.
ٓ٘ظٔخ األْٓ أُزحذح ُِز٘ٔ٤خ اُظ٘بػ٤خ .
اُج٘ي اُذ. ٢ُٝ
ٓششٝػبد ؿ٤ش ٓحذدح
ٗبهض اُزظح٤حبد
ٓجٔٞع اُزخظ٤ظبد ًُِٞبالد أُ٘لزح

655,691,538
200,959,040
684,914,209
1,072,838,375
453,747
2,614,856,909

رٌبُ٤ق األٓبٗخ ٝاُِج٘خ اُز٘ل٤ز٣خ ((2010 -1991
رشَٔ احز٤بطُ ٢ؼوٞد أُٞظل ٖ٤حز ٠ػبّ 2013
أجش أٓبٗخ اُخضاٗخ ()2011-2003
رٌبُ٤ق اُشطذ  ٝاُزو)2011-1999( ْ٤٤
رٌبُ٤ق أُشاجؼخ اُزو٘٤خ ()2010-1998
رٌبُ٤ق اعزشار٤ج٤خ االػالّ ()2004-2003
ثٔب كٜ٤ب احز٤بطُ ٢زٌبُ٤ق ط٤بٗخ اُشجٌخ ُؼبّ 2004
اُزؼب ٕٝاُث٘بئ٢
احز٤بطُ ٢زـط٤خ رزثزثبد آُ٤خ عؼش اُظشف اُثبثذ
خغبئش ٌٓ/بعت ك ٢اُؤ٤خ

85,325,772
4,050,550
3,028,504
1,709,960
104,750
140,028,304
)(26,752,405

مجمىع انتخصيصبث واالحتيبطبث

2,822,352,344

أٓٞاٍ ٗوذ٣خ
أرووبث صشف:
2012
2013
2014

41,742,307

14,783,900
8,209,219
1,851,206
24,844,325

اُشط٤ذ أُزبح ُزخظ٤ظبد جذ٣ذح

66,586,632

* رؼٌظ أُجبُؾ أُٞاكوبد اُظبك٤خ اُز ٢حُٞذ ٖٓ أجِٜب ٓٞاسد ثٔب ك ٢رُي أرٗٝبد اُظشف اُز ُْ ٢رظشكٜب
اًُٞبالد أُ٘لزح ثؼذٝ .رؼٌظ أسهبّ جشد األٓبٗخ ثشإٔ أُجبُؾ اُظبك٤خ أُٞاكن ػِٜ٤ب٣ٝ .جش ١اعزؼشاع ٛزٙ
األسهبّ ك ٢رٔش ٖ٣اُزغ٣ٞخ اُجبس.١
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Annex I
اُظلحخ 2

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل
انجذول  :2مىجز حبنت اإلسهبمبث واإليشاداث األخشي في انفتشة 2011 -1991
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢

انىصف

1991-1993

إعٜبٓبد ٓزؼٜذ ثٜب
206,290,209
دكؼبد ٗوذ٣خ ٝ /طِذ
4,366,255
ٓغبػذح ث٘بئ٤خ
0
إرٗٝبد طشف
210,656,464
ٓجٔٞع اُذكؼبد
0
إعٜبٓبد ٓز٘بصع كٜ٤ب
24,272,777
رؼٜذاد ؿ٤ش ٓغذدح
89.67%
ٗغجخ أُذكٞػبد إُ ٠اُزؼٜذاد
اُلٞائذ أٌُزغجخ
دخــَ اضبكــ٢
إ٣شاداد ٓز٘ٞػخ
ٓجٔٞع اُذخَ

472,567,009 424,841,347 234,929,241

474,000,000 440,000,001

368,028,480

2,414,366,078

133,346,281 132,940,489 133,342,202

2,813,995,051

412,907,966 381,555,255

417,556,075 407,967,672

103,677,374 114,271,140 120,766,944

2,504,778,917

339,786,281

2,166,063,459

11,909,814

21,445,913

21,315,399

48,014,207

19,098,367

126,149,955

3,567,623

6,160,272

4,150,454

140,028,304

0

0

0

0

1

1

6,574,681

9,256,028

9,013,617

24,844,325

116,841,445 129,687,439 130,909,248

358,884,649

2,292,213,415

8,098,267

0

0

0

32,471,642

40,569,909

0

405,792

0

40,975,701

31,376,278

38,213,130

10,716,930

8,429,718

9,143,831

122,152,664

2,432,954

3,253,050

16,504,837

144,343,504

92.61%

91.91%

97.56%

98.22%

97.52%

94.94%

98.18%

97.55%

87.62%

94.87%

5,323,644

28,525,733

44,685,516

53,946,601

19,374,449

43,537,814

195,393,757

4,403,437

3,645,451

2,156,674

205,599,319

453,747

453,747

0

0

0

453,747

1,442,103

1,297,366

1,223,598

1,125,282

1,386,177

3,377,184

9,851,710

1,741,884

909,467

731,303

13,234,363

406,253,394

2,497,912,629

119,729,422 134,242,357 137,054,569

434,353,879 393,465,069

2006-2008

1991 - 2008

480,262,993 423,288,168 217,422,212

أسلبو متشاكمت
234,929,241
ٓجٔٞع اُزؼٜذاد
210,656,464
ٓجٔٞع اُذكؼبد
ٗغجخ أُذكٞػبد إُ ٠اُزؼٜذاد 89.67%
217,422,212
ٓجٔٞع اُذخَ
ٓجٔٞع اإلعٜبٓبد ؿ٤ش أُغذدح24,272,777
10.33%
ً٘غجخ ٓئ٣ٞخ ٖٓ ٓجٔٞع اُزؼٜذاد
إعٜبٓبد ؿ٤ش ٓغذدح ٖٓ
24,272,777
ثِذإ راد االهزظبد االٗزوبُ٢
1991-1993

اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ٖٓ أُجبُؾ ؿ٤ش
أُغذدح ٖٓ اُجِذإ راد
االهزظبد االٗزوبُ ٢ثبُو٤بط
إُ ٠اُزؼٜذاد

1994-1996

1997-1999

2000-2002

2003-2005

2006-2008

1991 - 2008

2009

2010

2011

1991 - 2011

10.33%

1994-1996

1997-1999

465,570,282 429,283,071

486,330,908 484,354,955
2000-2002

2003-2005

2009

2010

2011

2,669,651,547

2,888,938,976
1991 - 2011

472,567,009 424,841,347

474,000,000 440,000,001

368,028,480

2,414,366,078

133,346,281 132,940,489 133,342,202

2,813,995,051

434,353,879 393,465,069

465,570,282 429,283,071

358,884,649

2,292,213,415

116,841,445 129,687,439 130,909,248

2,669,651,547

97.52%

94.94%

98.18%

406,253,394

2,497,912,629

119,729,422 134,242,357 137,054,569

92.61%

91.91%

480,262,993 423,288,168

97.56%

98.22%

486,330,908 484,354,955

97.55%

87.62%

94.87%
2,888,938,976

31,376,278

38,213,130

10,716,930

8,429,718

9,143,831

122,152,664

2,432,954

3,253,050

16,504,837

144,343,504

7.39%

8.09%

2.44%

1.78%

2.48%

5.06%

1.82%

2.45%

12.38%

5.13%

31,376,278

32,540,870

9,811,798

7,511,983

6,020,412

111,534,118

2,670,566

3,141,513

3,326,537

120,672,733

7.39%

6.89%

2.23%

1.58%

1.64%

ٓالحظخ :اُجِذإ راد االهزظبد االٗزوبُ :٢ٛ ٢أرسث٤جبٕ  ،ث٤السٝط ،ثِـبس٣ب  ،اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ  ،اعزٞاٗ٤ب ٘ٛ ،ـبس٣ب  ،الرل٤ب ٤ُ ،زٞاٗ٤ب  ،ثُ٘ٞذا ،
الرحبد اُشٝع ، ٢عِٞكبً٤ب  ،عِٞك٤٘٤ب  ،طبجٌغزبٕ  ،أًٝشاٗ٤ب  ،أٝصثٌغزبٕ  ٝرشًٔبٗغزــــــب ٕ اُ ٠حــــــذ  2004طجوــــب ُِٔوـــــــشس
.39/XVI

4.62%

2.00%

2.36%

2.49%

4.29%
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اُظلحخ 3

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل
انجذول  :3مىجز حبنت اإلسهبمبث في انفتشة 2011-1991
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢

اسهبمبث
متفك عهيهب

انطشف

أرووبث
انصشف

دفعبث ومذيت تعبون ثىبئي

اسهبمبث
غيش مسذدة

أٗذٝسا

34,764

34,660

0

0

اعزشاُ٤ب *
اُ٘ٔغب
أرسث٤جبٕ
ث٤السٝط
ثِجٌ٤ب
ثِـبس٣ب
ً٘ذا *
هجشص
اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ
اُذاٗٔشى
اعز٤ٗٞب
كِ٘٘ذا
كشٗغب
أُٔبٗ٤ب
اُٗٞ٤بٕ
٘ٛـبس٣ب
آ٣غِ٘ذا
آ٣شُ٘ذا
اعشائَ٤
ا٣طبُ٤ب
اُ٤بثبٕ
اٌُ٣ٞذ
الرل٤ب
ُ٤خز٘شزبٖ٣
ُ٤زٞاٗ٤ب
ٌُغٔجشؽ
ٓبُطخ
ٓٗٞبًٞ
ُ٘ٞٛذا
ٗٞ٤صِ٘٣ذا
اُ٘ش٣ٝج
ث٘ٔب
ثُ٘ٞذا
اُجشرـبٍ
سٓٝــبٗ٤ب
االرحبد اُشٝع٢
ع٘ـبكٞسح
عِٞكبً٤ب
عِٞك٤٘٤ب
ج٘ٞة اكش٣و٤ب
اعجبٗ٤ب
اُغ٣ٞذ
ع٣ٞغشا
طبجٌ٤غزبٕ
رشًٔبٗغزبٕ **
أًٝشاٗ٤ب
االٓبساد اُؼشث٤خ أُزحذح
أٌُِٔخ أُزحذح
اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ
أٝصثٌغزبٕ

53,885,957

52,614,050

1,610,907

0

104
-339,000

29,820,885

28,709,882

131,790

0

979,213

893,835

311,683

0

0

582,152

2,757,648

0

0

0

2,757,648

36,953,779

36,953,780

0

0

0

1,249,950

1,249,950

0

0

0

99,311,374

88,675,675

9,782,205

0

853,494

557,846

557,846

0

0

0

8,063,325

7,815,305

248,020

0

0

24,366,454

24,205,401

161,053

0

0

270,863

270,862

0

0

0

19,144,452

18,745,294

399,158

0

0

انمجمىع انفشعي

215,163,852

199,891,123

15,272,729

0

0

313,361,380

244,379,243

49,603,603

19,437,658

-59,124

15,477,570

14,216,932

0

0

1,260,638

5,309,587

4,658,166

46,494

0

604,927

1,107,552

1,107,552

0

0

0

9,409,152

9,409,152

0

0

0

11,567,842

3,824,671

152,462

0

7,590,709

168,558,417

148,024,479

15,287,208

0

5,246,730

557,099,376

533,764,997

18,080,919

0

5,253,460

286,549

286,549

0

0

0

479,970

479,969

0

0

0

273,840

273,839

0

0

0

738,691

245,725

0

0

492,967

2,486,973

2,486,973

0

0

0

180,788

180,788

0

0

0

187,674

187,674

0

0

0

57,032,746

57,032,746

0

0

0

8,113,608

8,113,607

0

0

0

21,548,286

21,548,286

0

0

0

16,915

16,915

0

0

0

9,958,006

7,673,016

113,000

0

2,171,991

12,920,688

11,125,959

101,700

0

1,693,029

440,060

440,060

0

0

0

105,073,728

0

0

0

105,073,728

531,221

459,245

71,976

0

0

2,416,550

2,400,028

16,523

0

0

1,405,400

1,405,400

0

0

0

3,793,691

3,763,691

30,000

0

0

84,244,396

76,255,176

3,184,763

0

4,804,458

37,654,049

35,965,676

1,688,374

0

0

41,139,728

39,226,498

1,913,230

0

0

106,504

41,428

0

0

65,076

293,245

5,764

0

0

287,481

9,217,690
559,639
190,095,816
647,742,136
690,604

1,082,925
559,639
189,530,816
624,381,219
188,606

0
0
565,000
21,567,191
0

0
0
0
5,406,667
0

8,134,764
0
0
-3,612,941
501,998

24,844,325 140,028,304 2,504,778,917 2,813,995,051

إعٜبٓبد ٓز٘بصع كٜ٤ب***

انمجمىع

40,975,701

0

0

0

2,854,970,752

2,504,778,917

140,028,304

24,844,325

خسبئش/مكبسب
انصشف انمبهغ
انسهبي=مكسب
0
522,471
-997,918
0
0
710,805
0
-4,192,389
0
173,477
-917,062
10,832
-708,738
-14,729,230
-2,691,984
-1,517,252
-76,259
47,056
485,136
0
3,291,976
0
0
-2,483
0
0
-79,210
0
-1,388
0
225,284
270,900
0
0
198,162
0
0
0
0
0
-569,654
-538,242
-2,129,153
0
0
0
0
-3,537,544
0
0

-26,752,405 144,343,504
40,975,701
185,319,205

* إ اُغٔبػذح اُث٘بئ٤خ أُغجِخ ألعزشاُ٤ب ً٘ ٝذا هذ رٔذ رغ٣ٞزٜب ثؼذ ٓٞاكوبد االجزٔبع  39ثبألخز ثبالػزجبس رغ٣ٞخ
هبٓذ ثٜب األٓبٗخ ٖٓ خالٍ اُزوبس٣ش أُشحِ٤خ أُوذٓخ اُ ٠االجزٔبع  ٢ٛ ٝ 40رش٤ش اُٝ 1.208.219 ٠
 6.449.438دٝالس أٓش ٢ٌ٣ػٞع  6.414.880 ٝ 1.300.088ػِ ٠اُزٞاُ.٢
** ثٔٞجت أُوشس 39 ٝ 5ٖ٣اُزبثؼ ٖ٤الجزٔبػ ٢األطشاف ُجشٝرٗٞٓ ًٍٞٞزش٣بٍ اُغبدط  ٝاُغبدط ػشش ػِ٠
اُزٞاُُ ،٢وذ رٔذ اػبدح رظ٘٤ق رشًٔبٗغزبٕ ًجِذ ػبَٓ ثٔٞجت أُبدح اُخبٓغخ ك ٢ع٘خ  ٝ 2004ثبُزبُٖٓ ٢
أُلشٝع أال رؤخز ثبالػزجبس ٓغبٔٛزُ ٚغ٘خ  2005اُجبُـخ هٔ٤زٜب  5.764دٝالس أٓش. ٢ٌ٣
***

أُجبُؾ اُخبطخ ثلشٗغب  ٝأُِٔبٗ٤ب  ٝا٣طبُ٤ب ٝاُ٤بثبٕ  ٝأٌُِٔخ أُزحذح ثذ ٕٝاعٜبٓبد  1996رظٜش ٘ٛب ٖٓ أجَ
اُزغج َ٤كوط ًٔب ٣ظٜش ٓجِؾ اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ ثذ ٕٝاعٜبٓبد ػبٓ ٝ .2008 ٝ 2007 ٢أُجِؾ
االضبكُ ٢ـ 284.227دٝالس أٓش٣ ٢ٌ٣ظٜش ك ٢جذ ٍٝاالعٜبٓبد ُؼبّ .2010
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اُظلحخ 4
اُظ٘ذٝم االعزئٔبُِٗ ٢ظ٘ذٝم أُزؼذد األطشاف ُز٘ل٤ز ثشٝرٗٞٓ ًٍٞٞزش٣بٍ
انجذول  :4حبنت االسهبمبث نعبو 2011
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢

انطشف

اسهبمبث متفك عهيهب

دفعبث ومذيت

أٗذٝسا

12,948

12,881

أعزشاُ٤ب
اُ٘ٔغب
أرسث٤جبٕ
ث٤السٝط
ثِجٌ٤ب
ثِـبس٣ب
ً٘ذا
هجـــشص
اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ
اُذاٗٔشى
اعز٤ٗٞب
كِ٘٘ذا
كشٗغب
أُٔبٗ٤ب
اُٗٞ٤بٕ
٘ٛـبس٣ب
آ٣غِ٘ذا
آ٣شُ٘ذا
اعشائَ٤
ا٣طبُ٤ب
اُ٤بثبٕ
الرل٤ب
ُ٤خز٘شزبٖ٣
ُ٤زٞاٗ٤ب
ٌُغٔجشؽ
ٓــبُطــخ
ٓٗٞبًٞ
ُ٘ٞٛذا
ٗٞ٤صِ٘٣ذا
اُ٘ش٣ٝج
ثُ٘ٞذا
اُجشرـبٍ
سٓٝــبٗ٤ب
االرحبد اُشٝع٢
عِٞكبً٤ب
عِٞك٤٘٤ب
اعجبٗ٤ب
اُغ٣ٞذ
ع٣ٞغشا
طبجٌ٤غزبٕ
أًٝشاٗ٤ب
أٌُِٔخ أُزحذح
اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ

2,892,711
1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333

2,892,711
456,621

10,751,755
29,486,274

أٝصثٌغزبٕ

12,950

انمجمىع انفشعي

133,346,281

103,677,374

انمجمىع

133,346,281

1,783,865
32,375
3,965,533
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
9,634,760

تعبون ثىبئي

أروبث انصشف
67

339,000

565,000
2,776,808

5,553,617

59,894
720,345
5,455,623
26,763,244
29,138
16,188

اسهبمبث غيش مسذدة

469,646

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865

113,313
101,981
155,400
1,733,684
1,968,403

3,460,000

)(339,000
979,213
8,094
32,375
0
0
853,494
0
0
0
0
0
0
5,553,617
964,777
394,976
0
0
678,257
2,766,022
)(322,746
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
810,995
853,083
0
1,942,503
0
0
4,804,458
0
0
1,619
72,844
0
)(3,612,941
12,950

4,150,454

9,013,617

16,504,837

0

0

0

0

103,677,374

4,150,454

9,013,617

16,504,837

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex I
انجذول  :5حبنت االسهبمبث نعبو 2010
اُظلحخ 5
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢

انطشف

اسهبمبث متفك عهيهب

أٗذٝسا

12,948

أعزشاُ٤ب

2,892,711

اُ٘ٔغب
1,435,834
أرسث٤جبٕ
8,094
ث٤السٝط
32,375
ثِجٌ٤ب
1,783,865
ثِـبس٣ب
32,375
ً٘ذا
4,819,027
هجـــشص
71,225
اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ
454,869
اُذاٗٔشى
1,196,258
اعز٤ٗٞب
25,900
كِ٘٘ذا
912,976
كشٗغب
10,199,760
أُٔبٗ٤ب
13,884,041
اُٗٞ٤بٕ
964,777
٘ٛـبس٣ب
394,976
آ٣غِ٘ذا
59,894
آ٣شُ٘ذا
720,345
اعشائَ٤
678,257
ا٣طبُ٤ب
8,221,645
اُ٤بثبٕ
26,910,144
الرل٤ب
29,138
ُ٤خز٘شزبٖ٣
16,188
ُ٤زٞاٗ٤ب
50,181
ٌُغٔجشؽ
137,594
ٓــبُطــخ
27,519
ٓٗٞبًٞ
4,856
ُ٘ٞٛذا
3,031,924
ٗٞ٤صِ٘٣ذا
414,401
اُ٘ش٣ٝج
1,265,865
ثُ٘ٞذا
810,995
اُجشرـبٍ
853,083
سٓٝــبٗ٤ب
113,313
االرحبد اُشٝع٢
1,942,503
عِٞكبً٤ب
101,981
عِٞك٤٘٤ب
155,400
اعجبٗ٤ب
4,804,458
اُغ٣ٞذ
1,733,684
ع٣ٞغشا
1,968,403
طبجٌ٤غزبٕ
1,619
أًٝشاٗ٤ب
72,844
أٌُِٔخ أُزحذح
10,751,755
اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ 28,927,541
أٝصثٌغزبٕ
12,950
132,940,489
انمجمىع انفشعي
إعٜبٓبد ٓز٘بصع كٜ٤ب* 405,792
133,346,281
انمجمىع

تعبون ثىبئي

دفعبث ومذيت

اسهبمبث غيش
مسذدة

أروبث انصشف
37

12,911
2,892,711

0

1,435,834

0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
85,315
)(2,776,808
295,861
209,952
0
0
678,257
988,929
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
810,995
839,946
0
1,942,503
0
0
)(0
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
3,253,050
405,792
3,658,842

1,783,865
32,375
4,489,632

329,395

363,904

90,965

71,225
1,196,258
25,900

912,976
9,907,090
4,628,014
668,916
185,024
59,894
720,345
6,577,316
25,702,795
29,138
16,188

207,355
2,776,808

9,256,028

655,400
1,207,349

137,594
27,519
4,856
3,031,923
414,401
1,265,865
13,137

113,313
101,981
155,400
3,911,458
1,733,684
1,968,403

893,000

10,751,755
28,927,541
114,271,140
0
114,271,140

6,160,272
0
6,160,272

ا* ٓجِؾ اضبك ٢ك ٢االعٜبٓبد أُ٘زبصع كٜ٤ب ٓزؼِن ثبُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ.

9,256,028
0
9,256,028
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اُظلحخ 6

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل
انجذول  :6حبنت االسهبمبث نعبو 2009
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢
انطشف

اسهبمبث متفك
عهيهب

دفعبث ومذيت

اسهبمبث غيش
تعبون ثىبئي أروبث انصشف
مسذدة

أٗذٝسا

8,868

8,868

0

أعزشاُ٤ب

2,892,711

2,892,711

0

اُ٘ٔغب

1,435,834
8,094
32,375
1,783,865
32,375
4,819,027
71,225
454,869
1,196,258
25,900
912,976
10,199,760
13,884,041
964,777
394,976
59,894
720,345
678,257
8,221,645
26,910,144
29,138
16,188
50,181
137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
810,995
853,083
113,313
1,942,503
101,981
155,400
4,804,458
1,733,684
1,968,403
1,619
72,844
10,751,755
29,333,333
12,950
133,342,202

1,435,834

0
8,094
32,375
0
0
0
0
0
0
0
0
)(85,315
)(2,776,808
)(0
)(0
0
0
678,257
1,381,252
0
0
0
50,181
0
0
0
0
0
0
550,000
0
0
1,942,503
0
0
565,000
0
0
1,619
72,844
0
0
12,950
2,432,954

أرسث٤جبٕ
ث٤السٝط
ثِجٌ٤ب
ثِـبس٣ب
ً٘ذا
هجـــشص
اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ
اُذاٗٔشى
اعز٤ٗٞب
كِ٘٘ذا
كشٗغب
أُٔبٗ٤ب
اُٗٞ٤بٕ
٘ٛـبس٣ب
آ٣غِ٘ذا
آ٣شُ٘ذا
اعشائَ٤
ا٣طبُ٤ب
اُ٤بثبٕ
الرل٤ب
ُ٤خز٘شزبٖ٣
ُ٤زٞاٗ٤ب
ٌُغٔجشؽ
ٓــبُطــخ
ٓٗٞبًٞ
ُ٘ٞٛذا
ٗٞ٤صِ٘٣ذا
اُ٘ش٣ٝج
ثُ٘ٞذا
اُجشرـبٍ
سٓٝــبٗ٤ب
االرحبد اُشٝع٢
عِٞكبً٤ب
عِٞك٤٘٤ب
اعجبٗ٤ب
اُغ٣ٞذ
ع٣ٞغشا
طبجٌ٤غزبٕ
أًٝشاٗ٤ب
أٌُِٔخ أُزحذح
اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ
أٝصثٌغزبٕ
انمجمىع

1,783,865
32,375
4,719,586

99,440

363,904

90,965

71,225
1,196,258
25,900

912,976
9,997,393
9,256,028
964,777
394,976
59,894
720,345
6,687,842
26,749,966
29,138
16,188

287,682
2,776,808

4,628,014

152,550
160,178

137,594
27,519
4,856
3,031,924
414,401
1,265,865
260,995
853,082

113,313
101,981
155,400
4,239,458
1,733,684
1,968,403

10,751,755
27,386,666
120,766,944

1,946,667
3,567,623

6,574,681
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اُظلحخ 7

انصىذوق االستئمبوي نهصىذوق انمتعذد األطشاف نتىفيز بشوتىكىل مىوتشيبل
اُجذ :8 ٍٝحبُخ االعٜبٓبد ُِلزشح 2008-2006
حزٞٗ 11 ٠كٔجش  /رشش ٖ٣اُثبٗ2011 ٢
انطشف

اسهبمبث متفك
عهيهب

دفعبث ومذيت

تعبون ثىبئي

أروبث انصشف

0
129,950
7,850,479
7,980,429
أعزشاُ٤ب
0
0
4,306,023
4,306,023
اُ٘ٔغب
0
0
0
25,064
أرسث٤جبٕ
0
0
0
90,231
ث٤السٝط
5,358,718
0
0
5,358,718
ثِجٌ٤ب
85,218
0
0
85,218
ثِـبس٣ب
12,469,209
0
1,631,889
14,101,098
ً٘ذا
195,500
0
0
195,500
هجــشص
917,348
0
0
917,348
اُجٜٔٞس٣خ اُزش٤ٌ٤خ
0
0
3,599,214
3,599,214
اُذاٗٔشى
0
0
60,154
60,154
اعز٤ٗٞب
0
0
2,671,840
2,671,840
كِ٘٘ذا
0
2,357,630
27,778,425
30,227,380
كشٗغب
1
8,743,355
34,736,924
43,421,156
أُٔبٗ٤ب *
0
0
1,527,311
2,656,801
اُٗٞ٤بٕ
0
0
631,617
631,617
٘ٛـبس٣ب
0
0
170,436
170,436
آ٣غِ٘ذا
1,754,491
0
0
1,754,491
آ٣شُ٘ذا
0
114,356
2,340,993
0
اعشائَ٤
0
4,787,018
19,590,142
24,487,687
ا٣طبُ٤ب
0
96,050
88,088,000
88,088,000
اُ٤بثبٕ
0
0
75,192
75,192
الرل٤ب
0
0
25,064
25,064
ُ٤خز٘شزبٖ٣
0
0
0
120,308
ُ٤زٞاٗ٤ب
0
0
385,988
385,988
ٌُغٔجشؽ
0
0
70,180
70,180
ٓــبُطــب
15,038
0
0
15,038
ٓٗٞبًٞ
8,471,687
0
0
8,471,687
ُ٘ٞٛذا
1,107,836
0
0
1,107,836
ٗٞ٤صِ٘٣ذا
3,403,713
0
0
3,403,713
اُ٘ش٣ٝج
2,310,916
0
0
2,310,916
ثُ٘ٞذا
0
0
2,356,031
2,356,031
اُجشرـبٍ
0
0
100,122
100,122
سٓٝــبٗ٤ــب
0
0
0
5,514,116
االرحبد اُشٝع٢
0
0
255,654
255,654
عِٞكبً٤ب
0
0
411,052
411,052
عِٞك٤٘٤ب
0
731,562
12,470,176
12,632,338
اعجبٗ٤ب
0
0
5,002,807
5,002,807
اُغ٣ٞذ
0
506,557
5,203,789
6,000,361
ع٣ٞغشا
0
0
0
5,013
طبجٌ٤غزبٕ
0
0
0
195,500
أًٝشاٗ٤ب
0
0
30,713,625
30,713,625
أٌُِٔخ أُزحذح
0
0
55,616,359
55,616,358
اُٞال٣بد أُزحذح األٓش٤ٌ٣خ**
0
0
0
70,180
أٝصثٌغزبٕ
1
19,098,367
339,786,281
368,028,480
انمجمىع
ا* أُغبػذح اُث٘بئ٤خ اُجبُـخ  572.817دٝالس أٓش ٢ٌ٣اُز ٢رٔذ أُٞاكوخ ػِٜ٤ب ك ٢االجزٔبع اُحبدٝ ١اُخٔغٝ ٖ٤اُز ٢رْ رطج٤وٜب ك2008 ٢
 353.814 ٝدٝالس أٓش ٢ٌ٣اُز ٢رٔذ أُٞاكوخ ػِٜ٤ب ك ٢االجزٔبع اُثبٗٝ ٢اُخٔغٝ ٖ٤اُز ٢رْ رطج٤وٜب ك 2008 ٢ثبُ٘غجخ ألُٔــبٗ٤ب.

اسهبمبث غيش
مسذدة
0
0
25,064
90,231
0
0
0
0
0
0
0
0
91,325
)(59,124
1,129,490
0
0
0
2,226,637
110,527
)(96,050
0
0
120,308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,514,116
0
0
)(569,400
0
290,015
5,013
195,500
0
)(1
70,180
9,143,831

-
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الجدول  :9حالة أذونات الصرف حتى  11نوفمبر  /تشرين الثاني 2011

أذونات صرف الصندوق المتعدد األطراف
يحتفظ بھا
ألف
البنك الدولي

البلد

القيمة الصافية

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھا
جيم= الف +باء
المجموع

باء
أمين الصندوق

القيمة الصافية

كندا

0

0

0

فرنسا

0

0

0

19,437,658

19,437,658

19,437,658

ھولندا

0

0

0

المملكة المتحدة

0

0

0

5,406,667

5,406,667

5,406,667

5,406,667

24,844,325

24,844,325

24,844,325

24,844,325

19,437,658

ألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية
0

القيمة الصافية

القيمة الصافية

0

القيمة الصافية

0

القيمة الصافية

زاي
البنك الدولي

القيمة الصافية

المجموع

القيمة الصافية

دال
برنامج األمم
المتحدة االنمائي

ھاء
برنامج األمم
المتحدة للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

0

القيمة الصافية

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط
المجموع ج=ط

0
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سجل أذونات الصرف للفترة  2011-2004الى غاية  11نوفمبر  /تشرين الثاني 2011
الجدول  :10سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2011-2004
االستالمــات
تاريخ التسليم

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
المبلغ )بالفئة األصلية(

قيمة األذن بالدوالر أمريكي
حسب اليونيب

سنة المشاركة

البلد األصلي

25/10/2004
21/04/2005
22/12/2006
27/06/2008
12/06/2009
28/05/2010
30/06/2011

2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011

كندا
كندا
كندا
كندا
كندا
كندا
كندا

دوالر كندي
دوالر كندي
دوالر كندي
دوالر كندي
دوالر كندي
دوالر كندي
دوالر كندي

31/12/2004
18/01/2006
20/12/2006

2004
2005
2006

Dec.2007
Dec.2008
Oct.2009
Oct.2010
Oct.2011

2007
2008
2009
2010
2011

فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا
فرنسا

يورو
يورو
يورو

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

يورو
يورو
يورو
يورو
يورو

7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32
6,330,037.52

9,287,393.43
9,148,063.43
9,997,393.30
9,907,090.30
9,634,760.30

09/08/2004

2004

ألمانيا

BU 104 1006 01

دوالر أمريكي

18,914,439.57

18,914,439.57

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

08/07/2005

2005

ألمانيا

BU 105 1003 01

دوالر أمريكي

7,565,775.83

7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

10/05/2006

2006

ألمانيا

BU 106 1004 01

يورو

11,662,922.38

14,473,718.52
2,412,286.41
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.44

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.40
1,943,820.38
11,662,922.38

23/07/2007

2007

ألمانيا

BU 107 1006 01

يورو

11,662,922.38

14,473,718.52
2,412,286.42
2,412,286.41
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.42
2,412,286.43

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,943,820.40
1,943,820.39
1,943,820.40
1,943,820.38
1,943,820.40
1,943,820.41
11,662,922.38

12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010

15/08/2008

2008

ألمانيا

BU 108 1004 01

يورو

4,665,168.96

5,789,487.42
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.57
964,914.60
964,914.54

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
777,528.16
4,665,168.96

17/02/2009
12/08/2009
11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

997,024.36
1,104,245.49
529,107.91
1,024,470.50
1,060,159.65
1,095,381.67

18/12/2009

2009

ألمانيا

BU 109 1007 01

يورو

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
2,314,006.88
4,628,013.48

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
1,520,302.52
3,040,605.04

11/02/2010
10/08/2010
10/02/2011
20/06/2011

2,003,150.60
2,072,932.49
2,141,802.19

14/04/2010

2010

ألمانيا

BU 110 1002 01

يورو

9,121,815.12

13,884,041.00
2,314,006.88
2,314,006.88
9,256,027.24

10/02/2011
20/06/2011

الرصيد

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

27/04/2011

2011

ألمانيا

BU 111 1001 01

يورو

3,648,726.05

5,553,616.51

الرصيد

أمين الخزانة

08/12/2003
08/12/2003

2004
2005

ھـــولـنـــدا
ھـــولـنـــدا

دوالر أمريكي
دوالر أمريكي

3,364,061.32
3,364,061.32

3,364,061.32
3,364,061.32

17/11/2004
05/12/2005

أمين الخزانة
أمين الخزانة

3,364,061.32
3,364,061.32

18/05/2004

2004

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7,243,564.08

10,718,502.63
1,786,417.11
5,359,251.32
3,572,834.20

23/08/2005
فبراير 2006
24/07/2006

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,207,260.68
3,621,782.04
3,621,782.04

فئة  /نوع العملة

تاريخ التحويل

الوكالة

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

قيمة القبض الفعلي)دوالر أمريكي(

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة )دوالر
أمريكي(

09/11/2004
نوفمبر 2005
19/01/2007
19/09/2008
10/12/2009
06/10/2010
15/09/2011

IBRD

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00
3,855,221.72

19/01/2005
Nov. 2005
19/01/2007
19/09/2008
10/12/2009
06/10/2010
15/09/2011

5,140,136.76
5,307,831.95
4,088,320.38
4,492,899.74
3,608,827.18
3,759,578.35
3,870,009.08

1,176,269.64
1,343,964.83
328,027.59
732,606.95
)(246,394.52
)(95,643.37
14,787.36

6,216,532.80
6,216,532.78
4,794,373.31
4,794,373.31
3,834,018.00
3,834,018.00
3,834,018.00

3,963,867.12
3,963,867.12
3,760,292.79
3,760,292.79
3,855,221.70
3,855,221.72
3,855,221.72

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

10,597,399.70
11,217,315.23
7,503,239.54

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

12,102,125.26
12,810,062.64
10,249,425.21

2,317,802.76
2,453,387.14
906,456.78

9,784,322.50
10,356,675.50
9,342,968.43

28/09/2006
28/09/2006
31/07/2007

7,483,781.61
7,371,509.51
6,568,287.40
6,508,958.32
6,330,037.52

16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011
25/10/2011

10,629,963.40
10,882,559.47
8,961,114.64
9,165,264.46
8,750,643.84

1,342,569.97
1,734,496.04
)(1,036,278.66
)(741,825.84
)(884,116.46

16/09/2008
08/12/2009
06/10/2010
05/04/2011
25/10/2011

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

03/08/2005
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60

-

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

6,304,813.19
6,304,813.19
3,152,406.60
3,152,406.60
18,914,439.57

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64

-

1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.64
1,260,962.63
7,565,775.83

18/04/2006
11/08/2006
16/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008

145,781.24
269,019.44
408,780.12
517,828.45
80,274.47
348,327.28

28/02/2007
10/08/2007
12/02/2008
12/08/2008
17/02/2009
12/08/2009

2,558,067.65
2,681,305.85
2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72

2,821,066.54
2,930,114.87
2,492,560.89
2,760,613.72
3,179,312.65
2,561,178.36

408,780.12
517,828.46
80,274.47
348,327.30
767,026.23
148,891.93

32,109.79
139,330.92
)(435,806.66
59,555.93
95,245.05
130,467.13

)(310,856.28
)(241,074.39
)(172,204.69

الرصيد

9,121,815.12

1,520,302.52
1,520,302.52
6,081,210.08

10/02/2011
20/06/2011

2,072,932.48
2,141,802.19

)(241,074.40
)(172,204.69

9,121,815.12

D 11
D 11

17/11/2004
05/12/2005

3,364,061.32
3,364,061.32

2,166,550.02
23/08/2005
6,303,711.64 Feb. 2006
4,473,383.73
24/07/2006

380,132.91
944,460.32
900,549.53
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الجدول  :10سجل أذونات الصرف للصندوق المتعدد األطراف في فترة 2011-2004
االستالمــات
تاريخ التسليم

سنة المشاركة

البلد األصلي

رمز أذن الصرف

المقبوضــات
فئة  /نوع العملة

المبلغ )بالفئة األصلية(

قيمة األذن بالدوالر أمريكي
حسب اليونيب

تاريخ التحويل

الوكالة

10,718,502.63

مبلغ التحويل بالفئة األصلية

تاريخ القبض

7,243,564.08

قيمة القبض الفعلي)دوالر أمريكي(

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة )دوالر
أمريكي(

12,943,645.39

2,225,142.76

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,207,260.68
3,163,681.03
2,872,622.37
7,243,564.08

24/07/2006
09/08/2006
16/08/2006

2,236,691.86
6,036,303.40
5,429,236.28
13,702,231.54

450,274.75
1,354,916.85
1,178,537.31
2,983,728.91

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00
4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
2,000,000.00
920,000.00

-

2,000,000.00
1,159,700.00
3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

2,000,000.00
1,159,700.00

-

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00

-

2,341,500.00
2,341,500.00

-

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00

-

01/06/2005

2005

المملكة المتحدة

ليرة استرلينية

7,243,564.08

10,718,502.63
1,786,417.11
4,681,386.55
4,250,698.97
10,718,502.63

13/05/2005

2004

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4,920,000.00

4,920,000.00

27/10/2005
02/11/2006
25/10/2007

01/03/2006

2005

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

3,159,700.00

3,159,700.00

02/11/2006
25/10/2007

أمين الخزانة
أمين الخزانة

25/04/2007

2006

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

7,315,000.00

7,315,000.00

25/10/2007
19/11/2008
11/05/2009

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

2,500,000.00
2,500,000.00
2,315,000.00
7,315,000.00

21/02/2008

2008

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

4,683,000.00

4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

أمين الخزانة
أمين الخزانة

2,341,500.00
2,341,500.00
4,683,000.00

19/11/2008
11/05/2009

21/04/2009

2009

الواليات المتحدة

دوالر أمريكي

5,697,000.00

5,697,000.00

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011

أمين الخزانة
أمين الخزانة
أمين الخزانة

1,900,000.00
1,900,000.00
1,897,000.00

11/05/2009
04/11/2010
03/11/2011
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الصفحة 11
الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال
الجدول  :11قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية  11نوفمبر  /تشرين الثاني 2011

دوالر أمريكي

المستحقة في 2012

المستحقة في 2013

المستحقة في 2014

المجموع

ألمانـــيا
4,628,015

2009

4,628,015

2010

4,628,013

4,628,013

2011

1,851,205

1,851,206

9,256,026
1,851,206

5,553,617

الواليات المتحدة
اذن صرف ) 2010دوالر أ(
اذن صرف ) 2011دوالر أ(

1,946,667
1,730,000
14,783,900

1,730,000
8,209,219

مالحظة
ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.
ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية المستحقة سيتم دفعھا في نوفمبر /تشرين الثاني من السنوات ذات الصلة.

1,851,206

1,946,667
3,460,000
24,844,325
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ا ا 
ا وت ا  ب  ر   إ  إاد ! إدارة إزا  ا  اد
ا روآ رو روآ" #
ا آ 


ا< ا$و

ا< ا$و

ا)*+ب
 ان ا وع
ا &%
 AFR/SEV/53/TAS/39ا ت ا   ذ ا رك !   3إ 75  1ا"! ق 4-5
 اوع ;$! $9:ر.8
 ا"! ر
( 'اد ا $%ة +وزون 
ا ,ت ا %ر ا دون
اCEMAC, COMESA, ) -.
 SACUو . (UEMOA
; ARG/FUM/29/DEM/93وع ! %?" -$ر ($ا>= !   3إI> % 75  1
(و; $ا =  " 3ت $5م ا ورات ; أ BDب اB-A
ا$: ( ( Dوى ( $:ا ABد (Lن ;  =%اوع.
 'ABا 7Eوا'ا.F
)ا -3او  (4ا"ر.7%H
 E? ARG/PHA/47/INV/148ازا ا''- Mاد !   3إ 75  1ا4-5 .'%
( ; Iا"! ق -آ ت ا.ST
ا'-رو'-روآ(' :
ا : =:م   2006ار.7%H

ا< ا$و

 CPR/HAL/56/INV/481ا ETا 5 Eزا ا ' 9ت
 ا.7A

ا< ا$و

 IDS/DES/57/PRP/187إ$5اد ;وع !! -$
(Lن إدارة ; -Tت ا'اد
ا $%ة +وزون وا9; V-T%
 إ $و   .
 PHI/DES/57/PRP/85إ$5اد ;وع !! -$
(Lن إدارة ; -Tت ا'اد
ا $%ة +وزون وا9; V-T%
 ا.7-
 E? TUN/PHA/49/INV/47ازا ا''- Mاد
ا $%ة +وزون )اB
او.S '!  (4

ا< ا$و

 E? TUN/PHA/61/INV/51ازا ا''- Mاد
ا $%ة +وزون )اB
ا (  !' .S

ا< ا$و

; $$! TUN/SEV/55/INS/49وع ا ]]:%ا\[ 
)ا -3ا.S '!  ( ; T

ا< ا$و

; $$! TUN/SEV/61/INS/52وع ا ]]:%ا\[ 
)ا -3ا د[(  !' .S

ا< ا$و

ا< ا$و

1

!   3إ  3 75  1ا-
ا '    =( -:%ا ' 9ت ;7
;$:ات وأ  ,ا' 7;  .اB
ا. 9! U! %
!   3إ  3 75  1إ! م
ا ;$! 75 %ا'اد ا $%ة
+وزون ا W$! .'%إ 4ا" %Hع
ا ( وا .7%
!   3إ  3 75  1إ! م
ا ;$! 75 %ا'اد ا $%ة
+وزون ا W$! .'%إ 4ا" %Hع
ا ( وا .7%
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
Zاء ا$:ات ا :د !$وه
وا[%داده  ETازا ا' M
!' .S
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
Zاء ا$:ات ا :د !$وه
وا[%داده  ETازا ا' M
!' .S
!   3إ  3 75  1و^
اوع/ا 4-5 .'%ا! ق ا/B
ا$ء  ا.`%
!   3إ  3 75  1ا.'%
 4-5و^ اوع/ا! ق ا/B
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ا آ 

ا &%

ا ( ن

AFR/REF/48/DEM/35

ا ( ن

ASP/DES/54/PRP/53

ا'>$

BGD/FOA/62/INV/38

ا'>$

BGD/SEV/61/INS/37

ا'>$

BRA/DES/57/PRP/288

ا'>$

BRA/FOA/58/DEM/292

ا'>$

BRA/REF/47/DEM/275

ا'>$

BRU/REF/44/TAS/10

ا'>$

CHI/HAL/51/TAS/164

 ان ا وع
إ[%ا!
!-$
;وع
 ='B%-ا =:دات ا 
ا' ( -; :اد ا'-رو'-رو
آ('   ?$-( Sان أ
; ،
)ا ;ون،A; ،
 وا 'دان(.
إ$5اد ;وع وع !-$
(Lن ا 7; V-T%ا'اد ا $%ة
+وزون  ; [d EواcB
ا 9دئ.
ا 7; ='B%ا$9روآ'-رو'-رو
آ('ن141-ب إH''! 4
ا  A!  7% ('-ر وي
ا]:ل  ;$:ات اZ  $%آ
وا'%ن ه ي !< ا$Bودة 
(klد.j
!; $$وع ا ]]:%ا\[ 
)ا -3ا د[(  (klد.j

ا)*+ب
ا$ء  ا.`%
!   3إ 3 75  1
ا و 1ت ; ا< اي ;7
أ =Hاوع ا ا-.
دات ا .
!   3إ 75  1إ$5اد
اوع إذا $ Uم اوع إ4
ا" %Hع ا دس وا .7%
!   3إ  3 75  1ا.'%
 4-5و^ اوع/ا! ق ا/B
ا$ء  ا.`%

!   3إ  3 75  1ا.'%
 4-5و^ اوع/ا! ق ا/B
ا$ء  ا.`%
إ$5اد ;وع !  3 ! 75 ! -$إ 75  1إ$5اد
إدارة ; -Tت ا'اد ا $%ة اوع إذا $ Uم اوع إ4
+وزون وا  9; V-T%ا" %Hع ا دس وا .7%
ااز=.
;وع !   3 ! 7; B%-إ,  1ا "  Tض
ا kل آ$:; 5 D  F =; :ل Dف ا;'ال ا'ا . 9-5
ر وي ا''ر %ن )ا-3
او  (4ااز=.
;وع !o -$دارة ا  3 ! -; %إ,  1ا "  Tض
 E-ع ا 5ادات ا  ;$:ل Dف ا;'ال ا'ا . 9-5
اآ] ; ،ا%آ] 4-5
ا[ :%ل ا H''%ت ذات ا. E
ا  :وا 7;  Tا'اد
ا'-رو'-روآ('  وا[$%ا9
( دات ا$%:ة  4-5ا'اد

ا'-رو'-روآ(' 
ااز=.
!` ? Eإدارة زات ا  3 ! :$%إ 3 75  1
ا $5ة ا ;$? 5 E %ا  A.ت ا ;$إ 4ا" %Hع
ا $%وأ]9Hة ! pا'9اء ا دس وا    7%ا %Hع ;. %%
ا(  -%و  دار ا kم.
إزا ا[k9%ك ا ' 9ت  3 ! I; ( :إ 7;  1أ =Hر$D
ا $5ة ا %وإ 5دة !$و D  3ف ا;'ال `9ا اوع
,ا $:م $3وث أي Dف ;W q-
ا$:ات وا[%داده  .-Z
  ا %Hع ;. %%
2
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ا آ 
ا'>$

ا'>$

ا'>$

ا'>$

ا'>$

ا'>$

ا'>$

ا' 8
ا' 8

ا' 8

ا)*+ب
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
!   3إ,  1ا "  Tض
;$:ل Dف ا;'ال ا'ا . 9-5

 ان ا وع
ا &%
 COL/DES/59/PRP/74إ$5اد ;وع !! -$
(Lن إدارة ; -Tت ا'اد
ا $%ة +وزون وا9; V-T%
 آ''; .
; COL/REF/47/DEM/65وع !o =$دارة ا-; %
 E-ع ا 5ادات ا 
اآ] ; ،ا%آ] 4-5
ا[ :%ل ا H''%ت ذات ا. E
ا  :وا 7;  Tا'اد
ا'-رو'-روآ('  وا[$%ا9
( دات ا$%:ة  4-5ا'اد

ا'-رو'-روآ(' 
آ''; .
 E? s$B! DOM/HAL/51/TAS/39ادارة ا'  3 ! < Mإ 7;  1أ =Hر$D
ا'9ر D  3ف ا;'ال `9ا اوع

ا ' 9ت
,ا $:م $3وث أي Dف ;W q-
ا$و;.
  ا %Hع ;. %%
 E? GUA/PHA/56/INV/35إدارة ازا ا' > 9اد !   3إ 7;  1أ =Hر$D
ا' 5او 7; 4ا أD  3 pف ا;'ال `9ا اوع
,ا $:م $3وث أي Dف ;W q-
)ا Bاو'  (4ا! ".
  ا %Hع ;. %%
 E? HAI/PHA/58/INV/14إدارة ازا ا' > 9اد !   3إ 7;  1أ =Hر$D
ا' 5او 7; 4ا أD  3 pف ا;'ال `9ا اوع
,ا $:م $3وث أي Dف ;W q-
)ا Bاو  (4ه .%
  ا %Hع ;. %%
 IND/DES/61/PRP/437إ$5اد ;وع !' 75 -$ذج !   3إ 7;  1أ =Hر$D
ادارة ا $%ا; وا %وا  إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
 7; V-T%-ا'اد ا $%ة إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
+وزون  ا.$9
 E? KAM/PHA/61/INV/24إدارة إزا ا'اد ا$9رو !   3إ  3 75  1ا.'%
)ا 4-5 -3و^ اوع/ا! ق ا/B
آ'-رو'-روآ(' 
او ،4ا Bاو  (4ا$ء  ا.`%
آ'د .
; $$! ALG/SEV/57/INS/69وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .
)ا -3ا  ( ; Tا]ا>.
; $$! ANT/SEV/44/INS/11وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 7;  1أ =Hر$D
)ا -3ا  (  أ 'l%ا ;وع ا ]]:%ا\[  ه`ا ا`ي U
!$م ا %ر ا  وا %ر
و( ر('دا.
ا W5 -3إ  ^ 4ا %Hع ;. %%
; $$! BAH/SEV/60/INS/24وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 7;  1أ =Hر$D
;وع ا ]]:%ا\[  ه`ا ا`ي U
)ا -3ا د[(  ا.7B
!$م ا %ر ا  وا %ر
ا W5 -3إ  ^ 4ا %Hع ;. %%

3
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ا آ 
ا' 8

ا)*+ب
 ان ا وع
ا &%
BEN/SEV/62/INS/24
!; $$وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .
)ا -3ا (.7(  (:
!; $$وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
)ا -3ا  (  اأس و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .
ا?.u
? Eإدارة إزا ا'اد ا$9رو !   3إ  3 75  1ا.'%
)ا 4-5 -3و^ اوع/ا! ق ا/B
آ'-رو'-روآ(' 
او ،4ا Bاو  (4ا$ء  ا.`%
('ن.
!; $$وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 7;  1أ =Hر$D
;وع ا ]]:%ا\[  ه`ا ا`ي U
)ا -3ا  (   دا.
!$م ا %ر ا  وا %ر
ا W5 -3إ  ^ 4ا %Hع ;. %%
ا\[  !   3إ 7;  1أ =Hر$D
ا]]:%
;وع
;وع ا ]]:%ا\[  ه`ا ا`ي U
)ا -3او  (4ا:اق.
!$م ا %ر ا  وا %ر
ا W5 -3إ  ^ 4ا %Hع ;. %%
!; $$وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 7;  1أ =Hر$D
;وع ا ]]:%ا\[  ه`ا ا`ي U
)ا -3اا(';  (:ر.  %
!$م ا %ر ا  وا %ر
ا W5 -3إ  ^ 4ا %Hع ;. %%
!; $$وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
)ا -3ا';  ( ; Tر .  %و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .

ا' 8

CBI/SEV/57/INS/14

ا' 8

GAB/PHA/62/TAS/26

ا' 8

GRN/SEV/60/INS/17

ا' 8

IRQ/SEV/57/INS/05

ا' 8

MAU/SEV/49/INS/17

ا' 8

MAU/SEV/57/INS/23

ا' 8

; $$! MOR/SEV/59/INS/63وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .
)ا -3اا(  (:اlب.

ا' 8

; $$! ZAM/SEV/57/INS/24وع ا ]]:%ا\[  !   3إ 75  1ا4-5 .'%
و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .
)ا -3اا(  (:زا; .

ا' $و

!   3إ 75  1ا"! ق ;
 وا'رش  ا$-ان ا?ى
ا`آ'رة  ا$را[ )ا ;ون
وا  lل وا 'دان(.

ا' $و

ا' $و

إ[%ا!
!-$
; AFR/REF/48/DEM/37وع
 ='B%-ا =:دات ا 
ا' ( -; :اد ا'-رو'-رو
آ('   ?$-( Sان أ
; ،
)ا ;ون،A; ،
 وا 'دان(.
 CPR/DES/59/PRP/494إ$5اد ;وع ! (Lن إدارة !   3إ 7;  1أ =Hر$D
; -Tت ا'اد ا $%ة +وزون إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
وا  9; V-T%ا.7A
آ ن ;را.
 ETH/FUM/54/PRP/18إ$5اد ;وع  Eع ا  3 ! T%إ 7;  1أ =Hر$D
إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
)ا]ه'ر(  إ^'( .
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.

4
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ا آ 

ا &%

ا' $و

EUR/REF/47/DEM/06

ا' $و

GAB/PHA/62/INV/27

ا' $و

IND/PHA/45/INV/385

ا' $و

IND/PHA/49/INV/402

ا' $و

IVC/REF/57/INV/32

ا' $و

KEN/FUM/60/PRP/50

ا' $و

LEB/DES/61/PRP/72

 ان ا وع
;وع !L( -$ن ا[$%ال
;دات ا  اآ] 
آوا! و;$و   ،ورو;  ،
و (Dوا= ا['د.
? Eإدارة إزا ا'اد ا$9رو
)ا-3
آ'-رو'-روآ(' 
او ،4ا Bاو (4
('ن.
? Eإزا ا'اد ا'-رو'-رو
آ('    5 E.ا"[k9%ك
وا  %ج :ا ; Iا 'ي  :م
  2005ا.$9
? Eإزا ا'اد ا'-رو'-رو
آ('    5 E.ا"[k9%ك
وا  %ج :ا ; Iا 'ي  :م
  2006ا.$9
? Eإزا ا'اد ا $%ة
+وزون   50و$3ة ; 7و$3ات
اآ]
ا 
;دات
ا''Hدة  آ'ت د'ار.
إ$5اد ;وع 7; V-T%-
ا"[$T%ا; ت اا .و;$
ا =   E.ع ; ( $:ا ABد
 آ .
إ$5اد ;وع ! دارة
; -Tت ا'اد ا $%ة +وزون
وا   9; V-T%ن.

ا)*+ب
!   3إI> % 75  1
ا %%ت ا Aوا= -l%
;وع ;دات ا  إ 4ا'.
ا. (D  4% ;  $$
!   3إ  3 75  1و^
اوع/ا 4-5 .'%ا! ق ا/B
ا$ء  ا.`%
!   3إ'; $$B! 75  1رّد
$:ات اوع.
!   3إ'; $$B! 75  1رّد
$:ات اوع.
!   3إ 75  1ا? %ر
;  %ر  `%اوع.
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
!   3إ 7;  1أ =Hر$D
إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
!   3إ 75  1ا4-5 .'%
و^ ;وع  ]]:%-ا\[ .

ا' $و

 NIR/DES/60/PRP/126إ$5اد ;وع !! -$
دارة ; -Tت ا'اد ا $%ة
+وزون وا 9; V-T%
 .
; $$! QAT/SEV/59/INS/15وع ا ]]:%ا\[ 
)ا -3ا  (  .E.

ا' $و

; SYR/REF/47/DEM/93وع !$%[" -$ال ;دات !   3إ 7;  1أ =Hر$D
ا  اآ] ا' ( -; :اد   3إ 5دة ! UAاوع.

ا'-رو'-روآ(' 
ا'9ر ا (:ا 'ر.
 SYR/REF/62/INV/103إزا ا$9روآ'-رو'-روآ('ن  3 ! -إ  3 75  1ا.'%
 22وا$9روآ'-رو'-روآ('ن 4-5 -و^ اوع/ا! ق ا/B
141ب ;$:; A! 7ات ! pا$ء  ا.`%
ا'9اء ا  -%و'ا> Fا]:ل
ا''- -Aر %ن  ;'5
ا  y Bا'9ر ا(:

ا' $و

ا' $و

5
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ا آ 

ا' $و

ا' $و

ا &%

 ان ا وع
ا 'ر.

ا)*+ب

 E? TKM/PHA/62/INV/08إدارة إزا ا'اد ا$9رو !   3إ  3 75  1ا.'%
)ا 4-5 -3و^ اوع/ا! ق ا/B
آ'-رو'-روآ(' 
او ،4ا Bاو(  ا$ء  ا.`%
!آ  %ن.
 TUR/DES/57/PRP/92إ$5اد ;وع !  3 ! ! -$إ 7;  1أ =Hر$D
(Lن إدارة ; -Tت ا'اد إ$5اد اوع إذ أن اوع $ Uم
ا $%ة +وزون وا 9; V-T%إ 4ا" %Hع ا S; Tوا  3 7%
آ ن ;را.
 !آ .

6
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ا ا 
ا وت ا  ب  ر   إ  إاد ! إدارة إزا  ا  اد
ا روآ رو روآ" #
ا آ 
ا ا و

 ان ا وع
ا &%
PHI/REF/59/PRP/88
إ اد او ت ا  ر
زا ااد ارورو
آ ()) !"#ع &!! ,ا+اء
ا  ( -ا/!0
 PER/PHA/55/PRP/40إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#
!#و.

ا!"!C

 BAR/PHA/55/PRP/18إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#
 ##دوس.

ا)*+ب
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& : 8ا (9ا ! (8اد
ا !+روآروروآ !"#ا<;
 ا .
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ 7  !"#
& 2!3Bا ر Aا8ر . + 8
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ.!"#

ا!"!C

 BRU/PHA/55/PRP/11إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#
#و" دار ا<Fم.

ا!"!C

 HAI/PHA/57/PRP/13إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#
ه  .
 MAU/PHA/55/PRP/20إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#

&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا اد
ا !+روآروروآ 7  !"#
& 2!3Bا ر Aا8ر . + 8
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ.!"#
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ.!"#
&  7 8إ /5  6أ 23ر1
& (@ : 8إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ 7  !"#
& 2!3Bا ر Aا8ر . + 8

ا!> 

ا!"!C

5ر "! .

ا!"! و

 SOA/PHA/55/PRP/01إ اد @( إدارة إزا ااد
ا !+روآروروآ !"#
3ب أ. !8

1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex IV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

ANGOLA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 15.95 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 19.25 ODP tonnes and 12.65 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. UNDP and the Government were
requested to deduct 1.59 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Angola

$86,222

$7,760

$93,982

$86,222

$7,760

$93,982

$120,000

$9,000

$129,000

$311,567

$23,368

$334,935

$431,567

$32,368

$463,935

$18,200

$2,366

$20,566

ARGENTINA
FOAM
Preparation of project proposal
Preparation for HCFC phase-out investment activities in the IBRD
foam sector (additional funding)
SEVERAL

Ozone unit support
Extension for institutional strengthening project (phase VII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Argentina

BAHAMAS
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 4.81 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 3.50 ODP tonnes and 6.13 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 1.68 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$105,128

$9,462

$114,590

$123,328

$11,828

$135,156

$55,000

$4,125

$59,125

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 4.81 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 3.50 ODP tonnes and 6.13 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 1.68 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Bahamas

BANGLADESH
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)

UNDP

0.6

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to meet the 30 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 72.65 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 67.75 ODP tonnes and 77.56 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that the project to phase out 20.20 ODP
tonnes of HCFC-141b used for polyurethane foam insulation in
the manufacture of domestic refrigerators at Walton Industries, had
already been approved at the 62nd meeting and had subsequently
been included in stage I of the HPMP. To further noted that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Bangladesh
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. Noted
the deduction of 20.20 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for
the project approved at the 62nd meeting, and UNDP, UNEP and
the Government were requested to further deduct 4.33 ODP tonnes
of HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)

UNEP

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$230,000

$29,900

$259,900

$285,000

$34,025

$319,025

$95,333

$7,150

$102,483

$95,333

$7,150

$102,483

$45,000

$5,850

$50,850

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to meet the 30 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 72.65 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 67.75 ODP tonnes and 77.56 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that the project to phase out 20.20 ODP
tonnes of HCFC-141b used for polyurethane foam insulation in
the manufacture of domestic refrigerators at Walton Industries, had
already been approved at the 62nd meeting and had subsequently
been included in stage I of the HPMP. To further noted that
approval of stage I of the HPMP did not preclude Bangladesh
from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve a reduction
in HCFCs beyond that addressed in stage I of the HPMP. Noted
the deduction of 20.20 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption for
the project approved at the 62nd meeting, and UNDP, UNEP and
the Government were requested to further deduct 4.33 ODP tonnes
of HCFCs for the implementation of stage I of the HPMP.

Total for Bangladesh

0.6

BOSNIA AND HERZEGOVINA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of the institutional strengthening project (phase
III: 3/2012-2/2014)

UNIDO

Total for Bosnia and Herzegovina

BURUNDI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 7.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 6.90 ODP tonnes and 7.40 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 2.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

3

C.E.
(US$/kg)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex IV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

0.4

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$80,000

$7,200

$87,200

$125,000

$13,050

$138,050

$139,532

$0

$139,532

C.E.
(US$/kg)

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 7.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 6.90 ODP tonnes and 7.40 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 2.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Burundi

0.4

CAMEROON
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
1/2012-12/2013)
Total for Cameroon

$139,532

$139,532

CHAD
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase
V: 1/2012-12/2013)

UNEP

$60,000

Total for Chad

$0

$60,000

$60,000
$60,000

CHINA
SOLVENT
Sectoral phase out plan
Sector plan for phase-out of HCFCs in the solvent sector
(stage I, first tranche)

UNDP

33.0 $2,500,000

$187,500

$2,687,500

$187,500

$2,687,500

Approved in accordance with the Agreement, which replaced the
previous one approved at the 64th meeting in decision 64/49,
between the Government and the Executive Committee for the
period 2011 to 2015. The Secretariat was requested, once the
baseline data were known, to update the Agreement, including
Appendix 2-A, with the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption.
UNDP and the Government were requested to deduct 65.9 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.

Total for China
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

COSTA RICA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNDP

Total for Costa Rica

$140,513

$10,538

$151,051

$140,513

$10,538

$151,051

$650,000

$48,750

$698,750

CUBA
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(phase-out of HCFC-141b contained in formulated polyols
in the foam sector)

UNDP

13.4

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,187,527 were provided for the
investment component for the phase-out of 13.35 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Noted that the Government had agreed
to establish as its starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption the baseline of 16.88 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 11.70 ODP tonnes and
22.07 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, plus
13.35 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 30.23 ODP tonnes. Noted that
during implementation of stage I of the HPMP the Government of
Cuba could submit an investment project to phase-out 1.32 ODP
tonnes of HCFC-22 used by the company Frioclima to
manufacture refrigeration and air conditioning equipment. UNDP
and the Government were requested to deduct 19.26 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption.

5

9.79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex IV

List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNDP

1.7

$100,000

$7,500

$107,500

$149,066

$11,180

$160,246

$899,066

$67,430

$966,496

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,187,527 were provided for the
investment component for the phase-out of 13.35 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Noted that the Government had agreed
to establish as its starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption the baseline of 16.88 ODP tonnes,
calculated using actual consumption of 11.70 ODP tonnes and
22.07 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, plus
13.35 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 30.23 ODP tonnes. Noted that
during implementation of stage I of the HPMP the Government of
Cuba could submit an investment project to phase-out 1.32 ODP
tonnes of HCFC-22 used by the company Frioclima to
manufacture refrigeration and air conditioning equipment. UNDP
and the Government were requested to deduct 19.26 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Cuba
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

DOMINICAN REPUBLIC
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration servicing sector and monitoring)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 70.71 ODP tonnes. Noted that that the project to phase
out 3.74 ODP tonnes of HCFC-141b used in the polyurethane
rigid insulation foam for the manufacture of commercial
refrigerators at FARCO, had already been approved at the 61st
meeting and had subsequently been included in stage I of the
HPMP. Noted the commitment by the Government to ban imports
of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended polyols,
by no later than 1 January 2016. Noted the deduction of 3.74 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption for the project approved at the
61st meeting, and UNDP and the Government were requested to
further deduct 15.77 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP.

0.6

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 70.71 ODP tonnes. Noted that stage I of the HPMP
also covered US$357,733 for an already approved HCFC phaseout project at the 61st Meeting (FARCO), and the deduction of
3.74 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for sustained
aggregate reduction in HCFC consumption for the project. Noted
the commitment by the Government to ban imports of HCFC141b, both pure and contained in pre-blended polyols, by no later
than 1 January 2016. UNDP, UNEP and the Government were
requested to further deduct 7.63 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(sector phase-out for the use of HCFCs in the foam
manufacturing sector)

UNDP

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$343,468

$25,760

$369,228

$705,000

$54,250

$759,250

15.0 $1,331,440

$99,858

$1,431,298

8.2

C.E.
(US$/kg)

4.64

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 51.20 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 48.49 ODP tonnes and 53.92 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 19.51 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 70.71 ODP tonnes. Noted that that the project to phase
out 3.74 ODP tonnes of HCFC-141b used in the polyurethane
rigid insulation foam for the manufacture of commercial
refrigerators at FARCO, had already been approved at the 61st
meeting and had subsequently been included in stage I of the
HPMP. Noted the commitment by the Government to ban imports
of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended polyols,
by no later than 1 January 2016. Noted the deduction of 3.74 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption for the project approved at the
61st meeting, and UNDP and the Government were requested to
further deduct 15.77 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP.

Total for Dominican Republic

8.8

ECUADOR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(conversion of the foam manufacturing by Indurama)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only
upon receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate
and operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO and the Government were requested to
deduct 14.96 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance to eliminate the remaining
consumption of methyl bromide to be in compliance with
the total phase-out

UNIDO

40.8

$317,500

$23,813

$341,313

$12,500

$1,625

$14,125

$200,500

$15,038

$215,538

Approved on the understanding that no additional funding will be
provided for Ecuador for the phase-out of controlled uses of
methyl bromide in the country.

Technical assistance to eliminate the remaining
consumption of methyl bromide to be in compliance with
the total phase-out
Approved on the understanding that no additional funding will be
provided for Ecuador for the phase-out of controlled uses of
methyl bromide in the country.

UNEP

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US $1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only
upon receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate
and operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 6.12 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$30,000

$3,900

$33,900

$1,891,940

$144,234

$2,036,174

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US $630,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$1,331,440 were provided for the
investment component for the phase-out of 14.96 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyols used in the
foam manufacturing sector. Funding would be disbursed only
upon receipt by the Secretariat of confirmation that an adequate
and operational licensing system was in place. Noted that the
Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 17.49 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 20.65 ODP tonnes and 14.32 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 20.67 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 38.16 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 6.12 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Ecuador
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

EGYPT
FOAM
Rigid (insulation refrigeration)
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(phase-out of HCFC-141b in the manufacture of insulation
foam for refrigeration equipment)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. The Fund Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that note that six foam projects to phase out
55.00 ODP tonnes of HCFC 141b had already been approved at
the 62nd meeting and had subsequently been included in stage I of
the HPMP. Noted the deduction of 55.00 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct
119.00 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of
the HPMP. Further noted that approval of stage I of the HPMP did
not preclude Egypt from submitting, prior to 2015, a proposal to
achieve a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of
the HPMP.
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9.0

$374,395

$28,080

$402,475

4.55
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(phase-out of HCFC-141b in the polyurethane foam sector)

UNDP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. The Fund Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that note that six foam projects to phase out
55.00 ODP tonnes of HCFC 141b had already been approved at
the 62nd meeting and had subsequently been included in stage I of
the HPMP. Noted the deduction of 55.00 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct
119.00 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of
the HPMP. Further noted that approval of stage I of the HPMP did
not preclude Egypt from submitting, prior to 2015, a proposal to
achieve a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of
the HPMP.

12

42.1 $2,000,000

$150,000

$2,150,000

5.23
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

REFRIGERATION
Technical assistance/support
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(enabling activities in the refrigeration and air-conditioning
sector)

UNIDO

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. The Fund Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that note that six foam projects to phase out
55.00 ODP tonnes of HCFC 141b had already been approved at
the 62nd meeting and had subsequently been included in stage I of
the HPMP. Noted the deduction of 55.00 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct
119.00 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of
the HPMP. Further noted that approval of stage I of the HPMP did
not preclude Egypt from submitting, prior to 2015, a proposal to
achieve a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of
the HPMP.
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$332,895

$24,967

$357,862

4.50
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(coordination and management)

UNIDO

$242,710

$18,203

$260,913

$2,950,000

$221,250

$3,171,250

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2018 to reduce HCFC consumption by 25 per cent of the baseline.
Noted that it was agreed to establish as the revised starting point
for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 386.27 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 396.60 ODP tonnes and 375.93 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 98.34 ODP tonnes
of HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 484.61 ODP tonnes. The Fund Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. Noted that note that six foam projects to phase out
55.00 ODP tonnes of HCFC 141b had already been approved at
the 62nd meeting and had subsequently been included in stage I of
the HPMP. Noted the deduction of 55.00 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption for the project approved at the 61st meeting, and
UNDP and the Government were requested to further deduct
119.00 ODP tonnes of HCFCs for the implementation of stage I of
the HPMP. Further noted that approval of stage I of the HPMP did
not preclude Egypt from submitting, prior to 2015, a proposal to
achieve a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of
the HPMP.

Total for Egypt
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

EL SALVADOR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(phase out of HCFC-141b in imported pre-blended polyols
used in the foam manufacturing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,227 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended
polyols, by no later than 1 January 2015. UNDP and the
Government were requested to deduct 4.94 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
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4.9

$439,277

$32,946

$472,223

9.79
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,227 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. Noted the commitment by the Government to ban
imports of HCFC-141b, both pure and contained in pre-blended
polyols, by no later than 1 January 2015. UNDP, UNEP and the
Government were requested to deduct 4.08 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
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0.7

$166,500

$5,850

$172,350

C.E.
(US$/kg)
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNDP

0.9

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$91,072

$6,830

$97,902

$696,849

$45,626

$742,475

$40,000

$5,200

$45,200

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption and
on the understanding that US$350,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; US$439,227 were provided for the investment
component for the phase-out of 4.94 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyols used in the foam
manufacturing sector; and US$285,000 were provided for the
institutional strengthening from July 2011 to December 2020.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 11.68 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 11.86 ODP tonnes and 11.50 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 4.94 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 16.62 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.08 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for El Salvador

6.6

EQUATORIAL GUINEA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 6.29 ODP tonnes, calculated using
consumption of 6.22 ODP tonnes and 6.36 ODP tonnes for 2009
and 2010, respectively, under the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. UNEP, UNIDO and the Government
were requested to deduct 2.20 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

0.3

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$75,000

$6,750

$81,750

$115,000

$11,950

$126,950

$47,900

$6,227

$54,127

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 6.29 ODP tonnes, calculated using
consumption of 6.22 ODP tonnes and 6.36 ODP tonnes for 2009
and 2010, respectively, under the HPMP. The Secretariat was
requested, once the baseline data were known, to update Appendix
2-A to the Agreement to include the figures for maximum
allowable consumption, and to notify the Executive Committee of
the resulting change in the levels of maximum allowable
consumption and of any potential related impact on the eligible
funding level, with any adjustments needed being made when the
next tranche was submitted. UNEP, UNIDO and the Government
were requested to deduct 2.20 ODP tonnes of HCFCs from the
starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.

Total for Equatorial Guinea

0.3

FIJI
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 8.44 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 7.63 ODP tonnes and 9.18 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 2.95 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$71,800

$6,462

$78,262

Total for Fiji

$119,700

$12,689

$132,389

UNEP

$25,000

$3,250

$28,250

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNDP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 8.44 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 7.63 ODP tonnes and 9.18 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 2.95 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

GAMBIA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.92 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.91 ODP tonnes and 0.94 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal
Protocoly. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

0.1

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$50,000

$4,500

$54,500

$75,000

$7,750

$82,750

$35,000

$4,550

$39,550

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 0.92 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 0.91 ODP tonnes and 0.94 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of the Montreal
Protocoly. The Secretariat was requested, once the baseline data
were known, to update Appendix 2-A to the Agreement to include
the figures for maximum allowable consumption, and to notify the
Executive Committee of the resulting change in the levels of
maximum allowable consumption and of any potential related
impact on the eligible funding level, with any adjustments needed
being made when the next tranche was submitted. UNEP, UNIDO
and the Government were requested to deduct 0.32 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

Total for Gambia

0.1

GUINEA-BISSAU
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.43 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of zero ODP tonne and 2.86 ODP tonnes reported for
2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested, once
the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNIDO

0.1

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$40,000

$3,600

$43,600

$75,000

$8,150

$83,150

$46,654

$3,499

$50,153

$46,654

$3,499

$50,153

$271,246

$20,343

$291,589

$271,246

$20,343

$291,589

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.43 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of zero ODP tonne and 2.86 ODP tonnes reported for
2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested, once
the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.50 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Guinea-Bissau

0.1

INDIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (remaining
balance for phase VIII)

UNDP

Total for India

INDONESIA
SEVERAL
Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNDP
1/2012-12/2013)
Total for Indonesia
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C.E.
(US$/kg)
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

IRAQ
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 13.82 per cent of the
baseline. Noted that the approved funding included US $40,000
for security related cost, provided on an exceptional basis, to
enable the implementation of the programme, and not taken into
account when establishing the reduction of eligibility associated
with the activities particularly in the servicing sector. Noted that
the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 108.38 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 110.96 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 105.80 ODP tonnes for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 14.98 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Further noted that approval of stage I of the HPMP did not
preclude Iraq from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 13.82 per cent of the
baseline. Noted that the approved funding included US $40,000
for security related cost, provided on an exceptional basis, to
enable the implementation of the programme, and not taken into
account when establishing the reduction of eligibility associated
with the activities particularly in the servicing sector. Noted that
the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 108.38 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 110.96 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 105.80 ODP tonnes for 2010. The
Secretariat was requested, once the baseline data were known, to
update Appendix 2-A to the Agreement to include the figures for
maximum allowable consumption, and to notify the Executive
Committee of the resulting change in the levels of maximum
allowable consumption. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 14.98 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Further noted that approval of stage I of the HPMP did not
preclude Iraq from submitting, prior to 2015, a proposal to achieve
a reduction in HCFCs beyond that addressed in stage I of the
HPMP

Total for Iraq

22

$115,000

$14,144

$129,144

$80,000

$6,000

$86,000

$195,000

$20,144

$215,144

C.E.
(US$/kg)
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

JORDAN
REFRIGERATION
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
IBRD
(air-conditioning sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 83 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 70.90 ODP tonnes and 95.04 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, plus 11.31 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyol systems, resulting in
94.30 ODP tonnes. Noted that the project to phase out HCFC-22
and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning
equipment at Petra Engineering Industries Co., had already been
approved at the 60th meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. Noted the commitment of the Government
to ban the manufacture and import of HCFC-based, residential airconditioning equipment by 31 December 2016; the overall airconditioning sector plan would incorporate policy and technical
approaches to improve the energy efficiency of residential airconditioning equipment to offset the climate impact of the
alternative refrigerant, HFC-410A. The World Bank was requested
to submit with the request for funding of the final tranche a
verification for 2015 as specified in paragraph 5 (b) of the
Agreement between the Government and the Committee; and to
report on progress achieved when submitting the request for the
second tranche. Noted the commitment of the Government to
achieving energy consumption for residential air conditioners
using HFC-410A at least equal to or lower than the HCFC-22 air
conditioners they replaced. Noted the deduction of 8.07 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption for the project approved at the
60th meeting, and the World Bank and the Government were
requested to further deduct 17.44 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Further noted that the
approval of stage I of the HPMP did not preclude Jordan from
submitting prior to 2015 a proposal to achieve a reduction in
HCFC consumption beyond that addressed in stage I of the HPMP.

7.8 $1,070,100
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$80,258

$1,150,358

7.07
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(policy support, awareness promotion, monitoring)

UNIDO

$70,000

$6,300

$76,300

$1,140,100

$86,558

$1,226,658

$287,700

$21,578

$309,278

$287,700

$21,578

$309,278

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 83 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 70.90 ODP tonnes and 95.04 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively, plus 11.31 ODP tonnes of HCFC-141b
contained in imported pre-blended polyol systems, resulting in
94.30 ODP tonnes. Noted that the project to phase out HCFC-22
and HCFC-141b from the manufacture of unitary air-conditioning
equipment at Petra Engineering Industries Co., had already been
approved at the 60th meeting and had subsequently been included
in stage I of the HPMP. Noted the commitment of the Government
to ban the manufacture and import of HCFC-based, residential airconditioning equipment by 31 December 2016; the overall airconditioning sector plan would incorporate policy and technical
approaches to improve the energy efficiency of residential airconditioning equipment to offset the climate impact of the
alternative refrigerant, HFC-410A. The World Bank was requested
to submit with the request for funding of the final tranche a
verification for 2015 as specified in paragraph 5 (b) of the
Agreement between the Government and the Committee; and to
report on progress achieved when submitting the request for the
second tranche. Noted the commitment of the Government to
achieving energy consumption for residential air conditioners
using HFC-410A at least equal to or lower than the HCFC-22 air
conditioners they replaced. Noted the deduction of 8.07 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption for the project approved at the
60th meeting, and the World Bank and the Government were
requested to further deduct 17.44 ODP tonnes of HCFCs for the
implementation of stage I of the HPMP. Further noted that the
approval of stage I of the HPMP did not preclude Jordan from
submitting prior to 2015 a proposal to achieve a reduction in
HCFC consumption beyond that addressed in stage I of the HPMP.

Total for Jordan

7.8

KENYA
FUMIGANT
Methyl bromide
Technical assistance for the final elimination of methyl
bromide in post harvest sector

UNIDO

6.6

Approved in accordance with the revised agreement between the
Government and the Executive Committee, and on the
understanding that no additional funding would be provided for
Kenya for the phase-out of controlled uses of methyl bromide in
the country.

Total for Kenya
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

MALAYSIA
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(polyurethane foam sector plan)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. UNDP and the
Government were requested to deduct 94.60 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Further noted that the approval of stage I of
the HPMP did not preclude Malaysia from submitting prior to
2015 a proposal to achieve a reduction in HCFC consumption
beyond that addressed in stage I of the HPMP.

49.3 $4,327,247

$324,544

$4,651,791

$312,908

$23,468

$336,376

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(management and coordination)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. Further noted that
the approval of stage I of the HPMP did not preclude Malaysia
from submitting prior to 2015 a proposal to achieve a reduction in
HCFC consumption beyond that addressed in stage I of the HPMP.

25
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(technical assistance for the servicing sector)

UNDP

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$359,845

$26,988

$386,833

$5,000,000

$375,000

$5,375,000

$80,000

$6,000

$86,000

$80,000

$6,000

$86,000

$64,828

$0

$64,828

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2016 to reduce HCFC consumption by 15 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 515.76 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 494.04 ODP tonnes and 537.47 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP was requested to
report at the end of 2013 the status of the adoption of low GWP
alternative technologies by the four systems houses assisted in the
technical assistance component and to provide confirmation that
the HCFC import quota has been established. UNDP and the
Government were requested to deduct 8.42 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption. Further noted that the approval of stage I of the
HPMP did not preclude Malaysia from submitting prior to 2015 a
proposal to achieve a reduction in HCFC consumption beyond that
addressed in stage I of the HPMP.

Total for Malaysia

49.3

MOROCCO
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2017 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
consumption of 68.00 ODP tonnes reported for 2009, which were
the latest data available when the project to phase out 11.00 ODP
tonnes of HCFC-141b used in the manufacture of polyurethane
rigid insulation foam for domestic refrigerators at Manar Company
was approved at the 62nd meeting. This project had been included
in stage I of the HPMP. Noted the deduction of 11.00 ODP tonnes
of HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction
in HCFC consumption for the project approved at the 62nd
meeting, and UNIDO and the Government were requested to
further deduct 5.77 ODP tonnes of HCFCs for the implementation
of stage I of the HPMP. Further noted that the approval of stage I
of the HPMP did not preclude Morocco from submitting prior to
2015 a proposal to achieve a reduction in HCFC consumption
beyond that addressed in stage I of the HPMP.

Total for Morocco

NIGER
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase VIII: UNEP
1/2012-12/2013)

Total for Niger
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

OMAN
FOAM
Rigid
1.1

$104,120

$7,809

$111,929

7.91

UNEP

0.7

$65,000

$8,450

$73,450

4.50

UNIDO

2.3

$210,000

$15,750

$225,750

4.50

$68,467

$5,135

$73,602

$447,587

$37,144

$484,731

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(technical assistance for the foam sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO and the Government were requested
to deduct 1.1 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 3.54 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 31.46 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 30.7 ODP tonnes and 32.2 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively, plus 1.1 ODP tonnes of HCFC141b contained in imported pre-blended polyol systems, resulting
in 32.57 ODP tonnes. UNIDO, UNEP and the Government were
requested to deduct 3.54 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

SEVERAL
Ozone unit support
Renewal of institutional strengthening support (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNIDO

Total for Oman
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

PANAMA
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$132,773

$9,958

$142,731

4.50

UNEP

$35,000

$4,550

$39,550

4.50

UNEP

$149,500

$0

$149,500

$317,273

$14,508

$331,781

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNDP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 24.77 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 24.96 ODP tonnes and 24.58 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 2.5 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 27.27 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.78 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 24.77 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 24.96 ODP tonnes and 24.58 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively, plus 2.50 ODP tonnes of
HCFC-141b contained in imported pre-blended polyol systems,
resulting in 27.27 ODP tonnes. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable
consumption. UNDP, UNEP and the Government were requested
to deduct 4.78 ODP tonnes of HCFCs from the starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase V:
11/2011-10/2013)

Total for Panama
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

QATAR
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
(sector conversion from HCFC-142b/22 in the production of
extruded polystyrene insulation boards to low GWP
isobutene at Qatar Insulation, Orient Insulation and Al
Kawthar Insulation)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the
baseline, and the reallocation of funding remaining from the
TPMP of US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
UNEP and the Government were requested to deduct 45.81 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.

11.8

$914,750

$68,606

$983,356

4.72

$105,000

$13,650

$118,650

4.50

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNEP
(refrigeration servicing sector)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline,
and the reallocation of funding remaining from the TPMP of
US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
UNEP and the Government were requested to deduct 45.81 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(refrigeration servicing sector)

UNIDO

Funds approved (US$)
Project
Support
Total
$131,157

$9,837

$140,994

$1,150,907

$92,093

$1,243,000

C.E.
(US$/kg)

4.50

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to reduce HCFC consumption by 20 per cent of the baseline,
and the reallocation of funding remaining from the TPMP of
US $110,000 plus agency support costs for UNIDO and
US $60,000 plus agency support costs for UNEP, as agreed under
the TPMP, in line with the implementation plans provided. Noted
that the Government had agreed to establish as its starting point for
sustained aggregate reduction in HCFC consumption an estimated
baseline of 86.08 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 79.75 ODP tonnes reported for 2009 and
estimated consumption of 92.41 ODP tonnes for 2010. UNIDO,
UNEP and the Government were requested to deduct 45.81 ODP
tonnes of HCFCs from the starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption.

Total for Qatar

11.8

SENEGAL
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

1.2

$100,000

$12,887

$112,887

4.50

UNIDO

2.4

$200,000

$15,000

$215,000

4.50

$152,101

$0

$152,101

$452,101

$27,887

$479,988

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 36.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 34.76 ODP tonnes and 37.54 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNEP, UNIDO and the
Government were requested to deduct 12.65 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 36.15 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 34.76 ODP tonnes and 37.54 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNEP, UNIDO and the
Government were requested to deduct 12.65 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption.

SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNEP

Total for Senegal
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

SERBIA
SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IV:
12/2011-11/2013)

UNIDO

Total for Serbia

$131,300

$9,848

$141,148

$131,300

$9,848

$141,148

$25,000

$3,250

$28,250

$50,000

$4,500

$54,500

$75,000

$7,750

$82,750

SIERRA LEONE
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNEP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.67 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1.54 ODP tonnes and 1.80 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.58 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 1.67 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 1.54 ODP tonnes and 1.80 ODP tonnes reported
for 2009 and 2010, respectively. The Secretariat was requested,
once the baseline data were known, to update Appendix 2-A to the
Agreement to include the figures for maximum allowable
consumption, and to notify the Executive Committee of the
resulting change in the levels of maximum allowable consumption
and of any potential related impact on the eligible funding level,
with any adjustments needed being made when the next tranche
was submitted. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.58 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.
Total for Sierra Leone
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Funds approved (US$)
Project
Support
Total

C.E.
(US$/kg)

SURINAME
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
UNIDO
Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 1.98 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 2.68 ODP tonnes and 1.28 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

0.1

UNEP

$68,000

$6,120

$74,120

$27,000

$3,510

$30,510

$95,000

$9,630

$104,630

$25,000

$3,250

$28,250

$25,000

$3,250

$28,250

$100,000

$7,500

$107,500

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption.
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the
baseline of 1.98 ODP tonnes, calculated using actual consumption
of 2.68 ODP tonnes and 1.28 ODP tonnes reported for 2009 and
2010, respectively. UNEP, UNIDO and the Government were
requested to deduct 0.69 ODP tonnes of HCFCs from the starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption.

Total for Suriname

0.1

TRINIDAD AND TOBAGO
FUMIGANT
Methyl bromide

Technical assistance to phase out the use of methyl bromide UNEP

0.2

Approved on the understanding that no additional funding would
be provided for methyl bromide activities in future for the country.

Total for Trinidad and Tobago

0.2

URUGUAY
PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

UNDP

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2015 to meet the 10 per cent reduction in HCFC consumption
Noted that the Government had agreed to establish as its starting
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption an
estimated baseline of 15.95 ODP tonnes, calculated using actual
consumption of 21.92 ODP tonnes and 24.71 ODP tonnes
reported for 2009 and 2010, respectively. UNDP and the
Government were requested to deduct 4.18 ODP tonnes of HCFCs
from the starting point for sustained aggregate reduction in HCFC
consumption.
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Project
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Total

C.E.
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SEVERAL
Ozone unit support
Extension of institutional strengthening project (phase IX:
1/2012-12/2013)

UNDP

Total for Uruguay

$150,800

$11,310

$162,110

$250,800

$18,810

$269,610

$120,000

$9,000

$129,000

$120,000

$9,000

$129,000

$3,737

$486

$4,223

VIETNAM
FUMIGANT

Methyl bromide
National phase-out plan of methyl bromide (third tranche)

IBRD

10.0

The Government and the World Bank were requested to continue
monitoring the phase-out of methyl bromide in Viet Nam and
report back to the Executive Committee annually on the progress
in meeting the reductions required by this project.

Total for Vietnam

10.0

ZIMBABWE
FOAM
Sectoral phase out plan
HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)
(conversion of the foam manufacturing sector)

Germany

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$478,818 were provided for the investment
component for the phase-out of 6.11 ODP tonnes of HCFCs used
in the foam manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 15.44 ODP
tonnes, calculated using actual consumption of 12.38 ODP tonnes
and 18.50 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively,
plus 6.11 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 21.55 ODP tonnes. Germany
and the Government were requested to deduct 6.11 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Noted that US$7,474 plus agency support
costs of US$972 would be allocated at the 65th meeting and that
Germany would submit a request for the remaining balance of
US $419,417 plus agency support costs of US $50,057 to the 66th
meeting.
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approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

PHASE-OUT PLAN
HCFC phase out plan
$3,737

$486

$4,223

$7,474

$972

$8,446

Strategy for disposal and destruction of ODS for 4 LVC
UNIDO
countries in the Europe and Central Asia region (Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Montenegro and Turkmenistan)
Approved on the condition that, upon submission of the full
demonstration project, the information required by decision 58/19
would be provided.

$35,000

$2,625

$37,625

Strategy for disposal and destruction of ODS for 4 LVC
Czech Repu
countries in the Europe and Central Asia region (Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Montenegro and Turkmenistan)

$35,000

$4,550

$39,550

$70,000

$7,175

$77,175

$0

$1,984,561

$1,984,561

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche)

Germany

Approved in accordance with the Agreement between the
Government and the Executive Committee for the period 2011 to
2020 to meet the 35 per cent reduction in HCFC consumption, and
on the understanding that US$560,000 were provided to address
HCFC consumption in the refrigeration servicing sector to reach
up to and include the 35 per cent reduction in 2020 in line with
decision 60/44; and US$478,818 were provided for the investment
component for the phase-out of 6.11 ODP tonnes of HCFCs used
in the foam manufacturing sector. Noted that the Government had
agreed to establish as its starting point for sustained aggregate
reduction in HCFC consumption the baseline of 15.44 ODP
tonnes, calculated using actual consumption of 12.38 ODP tonnes
and 18.50 ODP tonnes reported for 2009 and 2010, respectively,
plus 6.11 ODP tonnes of HCFC-141b contained in imported preblended polyol systems, resulting in 21.55 ODP tonnes. Germany
and the Government were requested to deduct 5.4 ODP tonnes of
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in
HCFC consumption. Noted that US$7,474 plus agency support
costs of US$972 would be allocated at the 65th meeting and that
Germany would submit a request for the remaining balance of
US $419,417 plus agency support costs of US $50,057 to the 66th
meeting.

Total for Zimbabwe

6.1

REGION: EUR
DESTRUCTION
Preparation of project proposal

Approved on the condition that, upon submission of the full
demonstration project, the information required by decision 58/19
would be provided.

Total for Region: EUR

GLOBAL
SEVERAL
Agency programme
Core unit budget (2012)
UNIDO was requested to consider the options in document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible options for an
administrative cost regime for 2012-2014 and to report thereon to
the Fund Secretariat.

UNIDO
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List of projects and activities approved for funding

approved
Project
(US$)
Title

Agency

ODP
(tonnes)

Compliance Assistance Programme: 2012 budget

Funds approved (US$)
Project
Support
Total

UNEP

$8,987,000

$718,960

$9,705,960

UNDP

$0

$1,984,561

$1,984,561

IBRD

$0

$1,724,644

$1,724,644

$8,987,000

$6,412,726

$15,399,726

$30,729,020

$8,061,463

$38,790,483

UNEP was requested in future submissions of the CAP budget to
continue to provide detailed information on the activities for which
the global funds would be used; continue to extend the
prioritisation of funding between CAP budget lines so as to
accommodate changing priorities and provide details on the
reallocations made for its budget following decisions 47/24 and
50/26, on the condition that such reallocations did not result in
savings from movement of personnel-related costs to other activity
lines; continue to report on the current staff post levels and to
inform the Committee of any changes thereto, particularly in
respect of increased budget allocations; and provide a report in the
context of UNEP’s role in implementation of HPMPs, clearly
delineating expenditures made from the CAP budget and those
made from HPMP funds.

Core unit budget (2012)
UNDP was requested to consider the options in document
UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible options for an
administrative cost regime for 2012-2014 and to report thereon to
the Fund Secretariat.

Core unit budget (2012)
The World Bank was requested to consider the options in
document UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/20 and other possible
options for an administrative cost regime for 2012-2014 and to
report thereon to the Fund Secretariat.

Total for Global
GRAND TOTAL
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Summary
Sector

Tonnes
(ODP)

Funds approved (US$)
Project
Support

Total

BILATERAL COOPERATION

Foam
Phase-out plan
Destruction
TOTAL:

6.1

6.1

$3,737
$3,737
$35,000
$42,474

$486
$486
$4,550
$5,522

$4,223
$4,223
$39,550
$47,996

146.6
57.4
7.8
33.0
20.3
265.0

$10,141,229
$737,700
$1,402,995
$2,500,000
$4,806,715
$19,588,639

$760,593
$56,016
$105,225
$187,500
$416,635
$1,525,969

$10,901,822
$793,716
$1,508,220
$2,687,500
$5,223,350
$21,114,608

$120,000
$25,000
$35,000
$10,917,907
$11,097,907

$9,000
$3,250
$2,625
$6,515,097
$6,529,972

$129,000
$28,250
$37,625
$17,433,004
$17,627,879

INVESTMENT PROJECT

Foam
Fumigant
Refrigeration
Solvent
Phase-out plan
TOTAL:
WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam
Fumigant
Destruction
Several
TOTAL:

0.2

0.2

Summary by Parties and Implementing Agencies
Czech Republic
Germany

6.1

$35,000
$7,474

$4,550
$972

$39,550
$8,446

IBRD
UNDP
UNEP
UNIDO

17.8
154.6
2.8
90.0

$1,310,100
$12,975,990
$10,725,061
$5,675,395

$1,822,902
$2,960,130
$854,619
$2,418,290

$3,133,002
$15,936,120
$11,579,680
$8,093,685

GRAND TOTAL

271.3

$30,729,020

$8,061,463

$38,790,483
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ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 65th MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR
BALANCES ON PROJECTS AND ACTIVITIES

Agency

Project Costs (US$)

Germany (per decision 65/2(b))
UNDP (per decision 65/2(b))
UNIDO (per decision 65/2(b))
World Bank (per decision 65/2(b))
Total

7,474
253,695
18,808
433,019
712,996

Support Costs
(US$)
972
19,121
1,416
60,494
82,003

Total (US$)
8,446
272,816
20,224
493,513
794,999

ADJUSTMENTS ARISING FROM THE 65th MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE FOR
TRANSFERRED PROJECTS

Agency

Project Costs (US$)

UNEP (per decisions 64/25 and 65/2(g))
World Bank (per decisions 64/25 and 65/2(b))

60,495
-60,495

Support Costs
(US$)
0
-4,835

Total (US$)
60,495
-65,330

NET ALLOCATIONS TO IMPLEMENTING AGENCIES AND BILATERAL CONTRIBUTIONS BASED ON
DECISIONS OF THE 65TH MEETING OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

Agency

Project Costs (US$)

Czech Republic (1)
35,000
UNDP
12,722,295
UNEP
10,785,556
UNIDO
5,656,587
World Bank
816,586
Total
30,016,024
(1) Total amount to be assigned to the 2009-2011 bilateral contributions.

37

Support Costs
(US$)
4,550
2,941,009
854,619
2,416,874
1,757,573
7,974,625

Total (US$)
39,550
15,663,304
11,640,175
8,073,461
2,574,159
37,990,649
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المرفق السادس
الميزانية الخاصة ببرنامج المساعدة على االمتثتل لعام 2012
العنصر

بند الميزانية

برنامج عام 2011
برنامج عام 2012
المقترح في االجتماع  62المقترح في االجتماع 65
للجنة التنفيذية
للجنة التنفيذية

الموقع

 10عنصر الموظفيين

 1100الموظفو ن
المنصب

1101
1102
1103
1104
1105
1107
1108

باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
باريس/أوروبا و
آسيا الوسطى

رئيس الفرع
المدير السؤول عن الشبكة والسياسات العامة
المدير المسؤول عن بناء القدرات  -االمتثال
المدير المسؤول عن اإلعالم
الموظف المسؤول عن الرصد والشؤون اإلدارية
موظف برامج  -المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
موظف برامج  -أوروبا وآسيا الوسطى /باريس

 1109موظف برامج  -تكنولوجيا ااالعالم

1110

موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -السياسات العامة واإلنفاذ
موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا  -بروميد الميثيل
منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

1111
1112
1113
1114
 1115منسق شبكة الكاريبي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
 1116موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي  -خطط إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 1117موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي  -خطط إدارة إزالة المواد

الرتبة
D1
P5
P4/P5
P4
P4
P3
P3

الشھر/السنة
10
12
12
12
0
12
12

200,000
218,000
204,000
190,000
30,000
160,000
160,000

205,000
223,000
208,000
195,000
0
164,000
164,000

باريس
نيروبي

P3/P4
P4

12
12

175,000
175,000

180,000
180,000

نيروبي
نيروبي
نيروبي
بنما
بنما
بنما

P4
P3
P3
P4
P4
P3

12
12
12
12
12
12

175,000
144,000
144,000
161,000
161,000
138,000

180,000
148,000
148,000
166,000
166,000
142,000

بنما

P3

12

138,000

142,000

بانكوك
بانكوك
بانكوك
بانكوك
البحرين
البحرين
البحرين
نيروبي
أوروبا و آسيا
الوسطى
بانكوك

P5
P4
P4
P3
P4
P4
P3
P5
P4

12
12
12
12
12
12
12
12
12

183,000
160,000
160,000
130,000
188,000
188,000
155,000
203,000
190,000

188,000
165,000
165,000
134,000
190,000
190,000
160,000
208,000
195,000

P4

12

160,000
4,290,000

164,000
4,370,000

الھيدروكلوروفلوروكربونية و بروميد الميثيل

 1118منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
 1119موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -السياسات العامة واإلنفاذ
 1120منسق شبكة البلدان الجزرية في المحيط الھادئ آلسيا والمحيط الھادئ  -خطط إدارة إزالة المواد
 1121موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -موظف مسؤول عن االعالم
 1122منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
 1123موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا  -خطط إدارة إزالة المواد
 1124موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا  -السياسات العامة واإلنفاذ
 1125منسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 1126منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى
 1127منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ لجنوب شرق آسيا

 1199المجموع الفرعي

 1200المستشارون )تعريف النشاط  /الخدمات(
 1201المستشارون
 1202المستشارون )اقليمي(
 1299المجموع الفرعي
 1300مساعدة البرنامج

0
0
0

المنصب

 1301رئيس األمانة
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318

باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
نيروبي
نيروبي
بنما
بنما
بانكوك
بانكوك
البحرين
البحرين

الرتبة
G6
G6
G6
G6
G5
G5
G5
G5
G6
G6
G5
G5
G6
G6
G6

الشھر/السنة
12
12
12
0
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

أوروبا و آسيا
الوسطى

G5

12

99,000
99,000
99,000
0
87,000
87,000
87,000
30,000
37,000
38,000
31,000
46,000
58,000
53,000
53,000
50,000
87,000

102,000
102,000
102,000
0
90,000
90,000
90,000
31,000
38,000
39,000
32,000
47,000
59,000
55,000
55,000
70,000
90,000

بانكوك
بنما
نيروبي

G4
G3
G6

12
12
12

41,000
19,000
33,000

42,000
20,000
34,000

بنما

G6

12

25,000

39,000

بانكوك

G6

12

44,000

45,000

البحرين

G6

6

26,000

27,000

 1399المجموع الفرعي

1,229,000

1,299,000

 1600السفر في رحالت رسمية )موظفو اليونيب(
 1601سفر موظفي مكتب باريس
 1602سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا
 1603سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
 1604سفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ و جنوب آسيا
 1605سفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
 1606سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

205,000
143,000
96,000
80,000
60,000
26,000

205,000
143,000
96,000
80,000
60,000
26,000

610,000
6,129,000

610,000
6,279,000

28,000

28,000

مساعد مدير الشبكة
مساعد غرفة تبادل المعلومات
مساعد الرصد واالدارة
مساعد أوروبا و آسيا الوسطى /باريس
مساعد برامج
مساد مسؤول عن البيانات والتوثيق
مساعد منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
مساعد في المكتب اإلقليمي ألفريقيا
مساعد منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
مساعد في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي
مساعد منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ لحنوب آسيا
مساعد في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
مساعد منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
مساعد في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا
مساعدة مؤقتة في برنامج المساعدة على االمتثال
مساعد منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى

 1319مساعد في مشروع المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ لجنوب شرق آسيا
 1320مساعد في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

1321
1322
1323
1324

مساعد اقليمي للمكتب االقليمي الفريقيا  -خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
مساعد اقليمي للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي  -خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
مساعد اقليمي للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ  -خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية
مساعد اقليمي للمكتب االقليمي لغرب آسيا  -خطط إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية

باريس
نيروبي
بنما
بانكوك
البحرين
أوروبا و آسيا
الوسطى

 1699المجموع الفرعي
 1999مجموع العنصر
 20عنصــــر العقـــــــود الفرعيــــــــة
 2200العقود الفرعية )مذكرات التفاھم/رسائل االتفاق مع المنظمات المساعدة(
 2202عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي الفريقيا

نيروبي

1
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العنصر

2203
2204
2205
2206

عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي
عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ
عقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي لغرب آسيا
عقود فرعية مع المنظمات المساعدة ألوروبا وآسيا الوسطى

2212
2213
2214
2215
2216

التوعية االفليمية للمكتب االقليمي الفريقيا
التوعية االفليمية للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي  -أمريكا الجنوبية
التوعية االفليمية للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء
التوعية االفليمية للمكتب االقليمي لغرب آسيا
التوعية االفليمية في أوروبا وآسيا الوسطى

الموقع

 2219التوعية االفليمية للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي  -الكاريبي
 2220التوعية االفليمية للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي  -المكسيك و أمريكا الوسطى

بنما
بانكوك
البحرين
أوروبا و آسيا
الوسطى
نيروبي
بنما
بانكوك
البحرين
أوروبا و آسيا
الوسطى
بنما
بنما

 2299المجموع الفرعي

برنامج عام 2011
برنامج عام 2012
المقترح في االجتماع  62المقترح في االجتماع 65
للجنة التنفيذية
للجنة التنفيذية

15,000
20,000
50,000
50,000

15,000
20,000
50,000
50,000

39,000
75,000
44,000
20,000
15,000

39,000
25,000
44,000
20,000
15,000

356,000

 2300العقود الفرعية )لألغراض التجارية(
 2301مواد إعالمية تقنية وخاصة بالسياسة العامة
 2302نشرة إخبارية إلجراءات األوزون /قضايا خاصة مواضيعية
 2303تصميم البيانات /الرسوم /المخططات
 2304عروض  /ترويج
 2305مواد إعالمية تستھدف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 2306بناء القدرات اإلقليمية والدعم التقني فيما يتعلق بازالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

باريس
باريس
باريس
باريس
باريس
اقليمـــــي

 2399المجموع الفرعي
مجموع العنصر

2999
 30عنصر التدريب

90,000
100,000
20,000
22,000
150,000
100,000
482,000
838,000

25,000
25,000
356,000
70,000
50,000
20,000
22,000
100,000
80,000
342,000
698,000

 3300االجتماعات/المؤتمرات
 3301اجتماعات توجيھية واستشارية  -باريس
 3302اجتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية للمكتب االقليمي الفريقيا

 3303اجتماع رئيسي مشترك لشبكة المكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي بالنسبة
ألمريكا االالتينية و الكاريبي
 3304جتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ في جنوب آسيا
 3305اجتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية للمكتب االقليمي لغرب آسيا
 3306اجتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية ألوروبا وآسيا الوسطى
 3307اجتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية للبلدان الجزرية في المحيط الھادئ
 3308جتماعات الشبكة /حلقات عملية مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ في جنوب شرق آسيا
 3309اجتماع مواضيعي لشبكة الكاريبي التابعة للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

 3310اجتماع مواضيعي لشبكات أمريكا الالتينية والكاريبي التابعة للمكتب االقليمي ألمريكا
الالتينية والكاريبي
 3312التعاون جنوب جنوب للمكتب االقليمي الفريقيا
 3313تعاون جنوب جنوب للمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي
 3314التعاون جنوب جنوب آلسيا والمحيط الھدائ
 3315التعاون جنوب جنوب للمكتب االقليمي لغرب آسيا
 3316التعاون جنوب جنوب للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

باريس
نيروبي
بنما

32,000
281,000
192,000

بانكوك
البحرين
أوروبا و آسيا
الوسطى
بانكوك
بانكوك
بنما

72,000
86,000
150,000

72,000
86,000
150,000

60,000
50,000

60,000
50,000
50,000

بنما
نيروبي
بنما
بانكوك
البحرين
أوروبا و آسيا
الوسطى

32,000
281,000
92,000

50,000
31,000
45,000
48,000
33,000
10,000

31,000
15,000
48,000
33,000
10,000

 3319التعاون جنوب جنوب للمكتب اإلقليمي لللمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي  -الكاريبي

بنما

15,000

 3320التعاون جنوب جنوب للمكتب اإلقليمي لللمكتب االقليمي لألمريكا الالتينية والكاريبي  -المكسيك و
أمريكا الوسطى

بنما

15,000

 3399المجموع الفرعي

1,090,000
1,090,000

 3999مجموع العنصر
 40عنصر المعدات و المكاتب
 4100معدات قابلة لالستھالك )بنود أقل من  1500دوالر(
 4101لوازم المكتب  -باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

1,090,000
1,090,000

باريس/أوروبا و
آسيا الوسطى

15,000

15,000

 4102لوازم المكتب  -األقاليم

اقليمـــــي

25,000
40,000

25,000
40,000

 4201معدات المكتب /أجھزة الحاسوب  -باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا و
آسيا الوسطى

22,000

22,000

 4202معدات المكتب /أجھزة الحاسوب  -األقاليم

اقليمـــــي

33,000
55,000

33,000
55,000

 4301إيجار المكتب  -باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا و
آسيا الوسطى

360,000

360,000

 4302إيجار المكتب  -أقاليم

اقليمـــــي

151,000
511,000
606,000

151,000
511,000
606,000

 4199المجموع الفرعي
 4200معدات غير قابلة لالستھالك

 4299المجموع الفرعي
 4300إيجار المكاتب

 4399المجموع الفرعي
مجموع العنصر

4999
 50عنصر المتنوعات

 5100تشغيل المعدات وصيانتھا
 5101إيجار وصيانة معدات المكتب  -باريس وأوروبا وآسيا الوسطى
 5102إيجار وصيانة معدات المكتب  -أقاليم

باريس
اقليمـــــي

22,000
33,000
55,000

22,000
33,000
55,000

 5201تكاليف التقارير والطباعة
 5202الترجمة  -أقاليم

باريس
اقليمـــــي

11,000
36,000
47,000

11,000
36,000
47,000

 5301االتصاالت والتوزيع  -باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا و
آسيا الوسطى

153,000

123,000

 5302االتصاالت  -أقاليم

اقليمـــــي

89,000
242,000
344,000

89,000
212,000
314,000

 5199المجموع الفرعي
 5200تكاليف االتقارير

 5299المجموع الفرعي
 5300تكاليف متنوعة

 5399المجموع الفرعي

5999

90

مجموع العنصر

مجموع تكاليف المشروع المباشرة
99
تكاليف دعم البرنامج )(%8
المجموع الكلي

9,007,000
720,560
9,727,560

2

8,987,000
718,960
9,705,960
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ر ا  ا
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)ُ 574 492 1  234دو/را أ .: $ .أ $ 9$و 1 021 319دو/را أ(( =  $ .
 1 FGإ' ($ا  Dا ي . Bن   @ :  $ . $$ا?زا اJ  K 97.0  . $.رات
ا$ Bد اNوزون  Gو  ا "  Dا4 Mم    4ا $RJ ( Gع اPهر ) K 63.0
Jرات ا$ Bد اNوزون( واX4وات وا $آ %و$Vرس ا ور وأاض اPرا& )K 34.0
 Jرات ا$ Bد اNوزون(؛
اR[9N

) ب(
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ا  jk D3 ،أ$Bس Gو  ا " $" ! Dل ا$4ص  $ .Gإ* J  K 217.5رات ا$ Bد اNوزون ،وJ
و DFا!% Bك Gو  ا " $& ( Dم  2001إ* J  K 111.0رات ا$ Bد اNوزون!4G ،ف  $ K 21
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-3
و( ه ا ا3دP  ،م آ !k  ،$ل  ا[وع n 4G ،ع ا!% B/ك ا  ( Kا4 B/ا$ت ااJ
 Gو  ا " $ M & P /  :G Dت ا!% B/ك ا  (  $ا Mات ار' أد:a$9
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ا  5
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)ا  E8و(
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)ا /5' C8ا  E8و(
ا,وزون( **
111.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2001
96.0
*15.0
5.0
10.0
2004
63.0
33.0
12.0
21.0
2006
29.0
34.0
12.0
22.0
2008
14.0
15.0
5.0
10.0
2009
14.0
2010
6.6
2011
6.6
6.6
6.6
2012
0.0
2013
% Bف ا[وع إ* $X 4 @ :ت أBع إن أ ..وز أن $ 4ر  .آ  $ا $G D dول ا$X 4  ( Pت Gو  ا "  Dإذا
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و Bم ا[وع _Gزا '  hا4 Bا$ت Gو  ا "  ( Dا  ( Gآ  .$و Pم آ  B$G $ا
-4
$ Mت ا!% B/ك ا[$ر إ  $%أ&!!k  aل ض  Jد &* ااردات وا$B$ Mت ا $dاkNى ا (  Jاه$
bور.
-5

و3 Bف  .أ $ 9$وا = ( وا  9و  Dا[وع و  $ز hا Mي ا P  ($ا  9ا :($
أ E

ا 5' C8
510,660

ا 
2002
287,247
2003
172,347
2004
2005
114,898
2006
)(510,660
*2007
2011
574,492
Total
* ُ  Dِ 9ا = ( إ* ا  9و ( ا$ '/ع ا" $وا. M4

ا  E8و

510,660
287,700
798,360

ا<8ع
510,660
287,247
172,347
114,898
287,700
1,372,852

وا . tbd Bآ $9$ G $ت ا!% B/ك ا:دة ( ه  aا[$ر hو"@ (  .$% :FووDk ،r  $
-6
ا ( .:ه ا ا$ /ق  hا  ا  &* أ$Bس ا  f%أ $ ( 19و'د ا!% Bك إ ($bو  ا " ( D
  4ا  Gأو $ Rت  dG $ا$3:د ( $ر @$& *& h B ،@/ xا .:وه\M $و  إزا .$%
و.ن  .:آ $ /$G ،$ق  . hأ $ 9$وا = ( وا  9و ،او f y  ( 9و & F$
-7
ا[$ر hا ( ى أ $%9أآ" أه    @ :ا Pا $%$ا[$ر إ  $%أ&!q[G aن إزا Gو  ا "  .Dوا@ .
أ $ 9$وا = ( وا  9و &* إدارة  Dا[$ر$X 3 RG hن $X 4 @ :ت Gو  ا " D
ا:دة ا @ &  .$%آ B $م  .أ $ 9$وا = ( وا  9و $ f Gر إ* ا  ا  q[G $ Bن
ا م ا:ز (  @ :ا $X 4ت ا ]'G GRه  aا[$ر.h
وُ  tا[وط ا  $:ا @ &  .  G $%آ  $وا  ا    V  9اآ $ا ة و[وع
-8
$ Rت  dG $ا$3:د &* ا  :ا  ( ا   ) 1ب( و)ج( أ&! *& aا ا(G ،ون ا  *&  qا[وع
ا ي و 1 & tdJا$9$Nت اا= زارة اPرا& ووزارة ا | واارد ا  d Rوا$ Nء ا &  Gء
ا[وع.
و kqا[وط ا @ &  .  G $%آ  $وا  ا  ( ا$M:ن [وع إزا Gو  ا " D
-9
اا@ &   4 ( Dd $G 1ا $RJ ( Gع اPهر واX4وات وا $آ %و$Vرس ا ور وأاض اPرا&.
و D: D: $%9_ ،($ $Gا[وط ا @ &  ( $%ا$ '/ع ا" $وا    M4ا 

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex VIII

اـ ا
اّ ق    أ وا #ا" !  وق ا"(د ا&%اف
*+ن  , -ا/0"1ك ااد ا 0روآروروآ 
 أ  )"ا! "( وا  -.ا()* + ,  $  -اء & #$ %
ّ ها اق اه 
-1
ا,:ل ا(ا   78ا ّد ا-6ة 5وزون اّ2دة  #$ا   -1أ< )"ا ا ّد"( إ@ آ  > 8ره  14.36
أ-Hن 8رات ا-:د اFوزون  2ل  / (- 1آ ن ا N @O  2015 #ا.اول ا(!  -Mو آ ل
 (ل  @ Uأ:س أن ها ا( : 8ف (.ي ( P2 Q-ة وا ة [\ 2 , ،ا:Fس WZ:Wك اWزم Wل
-ء   @ Uت ادة  , N ،7ا  ! ،^ ,و(Q  Q$ر .44/60
 ا +$ا! ـ  @ UاMام 2ود اWZ:ك ا -6ي   ا ّد  @ Uا 2-ا!ّ  #$ا`< ا 2-1 #Q$F
-2
ا   -2أ< )"اFهاف وا "(  U Wa$ا.ول ا(! % &  #-Mو آ ل  (ل  N .ا اد
اbر إ  #$ Zا  -1أ< .و !Qا!  أّ P !Q ،Pها اق وو$ء ا  -.اّZ,  -ا   Zاّ2دة #$
ا(Qة  Q ،3ا 7 H #$ +2أو    M #ّQا   ا`-وق اّ,د ا(HFاف F !6-ي اWZ:ك   اد
.وز ا 6ى ا2د  #$ا`< ا  2-1 #Q$Fا  -2أ< !Uر dا& fة ا #$  eZ-ا& aت  )7
ها اق  N .ا اد ا-6ة 5وزون ا2دة  #$ا  -1أ< ،وg + ,  $ي اWZ:ك .وز ا 6ى
ا2د   دة  #$ا`< ا) 3-1-4#Q$FاWZ:ك اhه ا!  (#Qآ  ا اد.
 iا!أ( $  @ U ،
ره ً-ل ا!  Mا Pا2دة  #$ها اق  ،ا +$ا  -.ا ، -
-3
 iا!أ،
ا  اّ2د  #$ا`< ا  1-3 #Q$Fا   -2أ<  !  .و ($ :ا  -.ا  -ها ا  ،
 #$ا)Uت ا  -.ا  -اّ2دة  #$ا   -3أ< )")ول ز   #-ا @ U Q$ا "(.
 ا +$ا!    - @ Uها اق و [f&  Q$ا  UfQاk Qزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(  .
-4
   + Q2ود اWZ:ك اآ رة
وو(Q  Q$ة ا()5  Uب(  ها اق : ،ف  !Qا!  إ)(اء ّ Q6 +ّQ2
  اد آ  #$ #gا`<   2.1ا  -2أ<  ها اق .و(. :ى ا + Q2اbر إ  Pأ <  dWU
ا آ ا  e-أو اّ-ة ا. -,
 N-:ا  -.ا Q U  -ا  و.  ًQ$ول ا   #-Mا @ U Q$ا  U  #$م و$ء ا! 
-5
(bوط ا  >  أ !8 N :ا)ع ا  -.ا  -ا2د  #$ا.ول ا   #-Mا @ U Q$ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا!   +Q 8اFهاف ا2دة  #$ا`<   2-1ا  -2أ<  N .ا -6ات ا.ّ-,
وا -6ات ا  -,ه N ) #ا -6ات  -ا -6ا Z $ p #ا ا @ U Q$ها اق .و@-6
ا -6ات ا Z $ )  #اMام Wkغ ! ت ا!(ا qا #$ (fQر sاQ,د ا)ع ا -.
ا  -اي Qم  7 H P $ا ؛
أن  ا + Q2  Q6  b +Q2ه dاFهاف ،إ إذا (8رت ا  -.ا  -أن ها ا+Q2
 f ( vب؛
أن  ن ا!  8 8م Qر( ا  -ا @ U  -6ه  xا  -4أ< )"Q  Oر( و\ [fا(" -
 #fآ   -:ا -6ات ا   Qا ،Q6و ( bإ@ أ 6 +Q 8 Pى Qم  ا -
1
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 fb5ا(ُO #ع  #$ Z $ا(bا {eا ا Q: Z U +$وأن ,ل (zف ا  اح 
ا 2(bا ا #$ 20 U M Q: Z U +$ا eوأن ا(bا {eا(\Fى ا اp$(z 8 Z U +$
 ؛
)د( أن  ن ا!  ّ8 8م \ @ U  -:  - fه  xا   -4أ<  #fآ Z @   Q -:
ا -6ا   Z $ 7 fُ #ا 2(bا   @aQا.ول ا ،   #-Mأو @   Uاآل
)  Nا fbFا اردة   #$ P $ا 2(bا( \Fة؛
أن  ن ا !6- ،   p8  2إ@ )  Nا! fت ا Qإ@ ا)ع ا وا6
) ه(
و  )  ،d,د ~م و(  - #-Hا\ } وا  + ,  $ }`2اردات  ا اد
ا Zروآ رو $روآ(   ،و +!f- -Uاk ،(Fج وا`درات ،وgن ا~-م  aال
ا!   .ول اk #-Mزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(   ا `-ص ( #$ P Uو آ ل
 (ل ة ها اق.
 :ف  aا!  إ)(اء ر zدfbF + 8ـ @aQ Pها اق .و :ف ( zا6ّ:hت اّ2دة #$
-6
ا ـ  -5أ< )"6ّ:hت ا( zواFدوار"( و!    - Uا fbFا [f\ Z-a #ا  -ا  -6اQ6
وF ًQ$دواره وh6و  Zاّ2دة  #$ا  -5أ< .و Na& :ها ا( zأ +ّQ2  ًaا @ U ّQ6ا 2-ا!ّ
 #$ا(Qة  4أ.dWU
و ا +$ا  -.ا @ U  -أن  ن ى ا!  (و  #$إUدة &` } ا! ا ا ،Z U +$أو )Mء 
-7
ه dا! و (ّ ًQ$ا~(وف  ،أ)  + Q2أ #$ %\  :اWZ:ك وإزا   اد ا2دة  #$ا  -1أ<:
)أ(

-8
  :#

إUدات ا&` } ا` ّ-آW,ت ر 7. ّ6 eأن ُ ً> ًQ!6 +إ Q  -:  - f\ #$
 !6ه    #$ N8ا(Qة ا() 5  Uد( أ dWUأو آQ e8  -:  - f& {  Q-م > 
أ !8 N :أي ا)ع   -.ا    -ا .Z U Q$و + ,ا (ات ا(:#    6 e
أن  Q + ,ا Uأو : :ت ا`-وق ا,د ا(HFاف؛

)(1

ا e6ا #

)(2

ا (ات اh #دي إ@  ,أي (Oط  (Oوط ها اق؛

)(3

ا (ات  #$ا 6ت ا     -6ا&`} (ادى ا آت ا  e-أو ا-ة
& < ا(bا{e؛

)(4

   Qإ@ ا!(ا qأو ا ( v fbFار)  f\ #$ا  -ا  -6ا,ة ا، 2
أو إزا أي bط  \ fا  -ا #$ 30 U P   M ، -6ا .  eع
  < \(   2(OاZ U +$؛

) ب(

إUدات ا&`  }  ( vا`  ّ-آW,ت ر   $ ، 6 eإد) f\ #$ Zا  -ا -6
ا ا ،Z U +$وا   #ن   8 e-Uا ، -و ّ إWغ ا  -.ا ((Q #$ Zgb  -ا -
ا -6ي ا+ W؛

) ج(

  :ف ,د أي ! !  Qإ@ ا`-وق ا,د ا(HFاف ى اZء   ا 2(bا( \Fة
ا  7)  ,8ها اق.

 :ف ُ @ اهم  @ Uو) Pا  - 2ا #$ fbFاfQـع ا(& #Uـت ا!(ـ ،و` \z
)أ(

أن  ,6ا!  ا(و ا   ) 7ها اق  .,ا  )ت ا& ّzا(f 8 #أ
2
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\Wل   -ا(bوع؛
) ب(

أن  \gا!  وا آت ا  e-وا-ة ا,  -,
 100/41وW\ 6/49ل   -ا&.f

ا!Uر ا  ا(bوط ا اردة (Qر

 ا +$ا!   2 @ Uاh6و  ا U  bإدارة و  -ها اق و Uآ $ا fbFا Q #م  Zأو
-9
ا  P-U   Z N faُ #أ) ا $ء Mات  ) 7ها اق .و 8وا +$ا  @ U #!-eأن  ن ا آ
ا-ة ا(")  6 eا آ ا-ة ا( fbg + ,  $ (" 6 eا!   ) 7ها اق .و ُ ا +$ا!   U @ Uت
ا  Qاورّ ا(.ُ 8 #ي  #$إHر (ا qأUل ا( zوا  Qا-`  ,وق اّ,د ا(HFاف أو  #$إHر
( qا  QاF Nي  ا آت ا-ة ا(bآ  #$ها اق.
 : -10ن ا آ ا-ة ا(h6  6 eو  Uن ا& [ fا N . +6-ا fbFو -ه واWkغ Z-U
 ) 7ها اق #$  ،ذ^   !: @ Uال  ا (`2ا +Q2ا Q6و(Q  Q$ة ا() 5  Uب( .و ا+$
 iا!أM @ U ،و ا آ ا-ة ا( :(  6 eم ا!ّ-ـ  #$ا`< ا 2-2 #Q$F
ا  -.ا  -
ا ـ -2أ<.
 #$ -11ل Uم  ّ ا! F ،ي   7!:ا!:Fب + Q2  ،اFهاف ا* Q ,زا ا اد ا2دة #$
ا`< ا  2-1 #Q$Fا  -2أ< ،أو  @ U dM.Uأي و) U (\ Pال Zا اق !Q e-,$ ،ا!   Pg
 P +ا `2ل  @ Uا  و. ًQ$ول ا ا @ U Q$ا  .و -.  +2ا(Q 76 ، -ه ،أن  ,
ّ 2
ا  إ@ و P,و. ًQ$ول ز   {Q- #-ا @ U Q$ا  ّ2د dا  -.ا ,  -أن !(ه ا!   @ UوPe$
  $اMا Pا #آن  ا(Qر أن  2(O  6 !8 +Q2ا  ا   #$إHر )ول ا ا @ U Q$ا .
و(,ف ا!   . Pgز   -.ا  -أن &  8 %ا    Qاّ2دة  #$ا   -7أ< )"& aت #$
ا  U 7!6م ال"( U ،آّ آ (vام  & aت اWZ:ك  ( vاُM.-ة  #$أي   -:ا -6ات،
Qرة -Hgن 8رات ا-:د اFوزون .و :ف  8-ا  -.ا  -آ   ت Uم ال ا!  Zا اق
 @ Uة ،و& إزاءه ا(Qارات ذات ا`  .و ,ا&ذ ه dا(Qارات  b  ،ا 2ا QeU  -,أم ا(bا{e
ا  !Qو(Q  Q$ة  5أ.dWU
   (z-U Na&  -12ها اق   @ U ,أ:س أي (8ار   -.ا #$  -ا@ U (>h 8 !Q6
  أ (bوUت أ\(ى Uf8 #$ت اWZ:ك أو أي أ fbأ\(ى ذات  #$  zا! .
 : -13ف  7 .6ا!  Fي  Q, 7 Hل  ا  -.ا  -و ا آ ا-ة ا(  - ( 6   6 eها
اق .و -ع \ص  P Uأن  {  آ ا-ة ا(  6 eاWHkع  @ Uا ,ت ا(aور    +Q2ال
Zا اق.
  -14إ.ز ا(  اFو@  \ fإدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(   واق ا(Qن #$ Z
 Zا -6ا  \( 2 -:د   Z $أ 6 @`8ح  6 #)k Pى اWZ:ك  #$ا  -2أ< .و #$
Qء أ() Q , fbى ا #$ Z h!-ا& fوا2 Q-ت ا   Z Uو(Q  Q$ة ا()5  Uد( وا(Qة g)( 6$ ،7
إ Z @ Zا -6ا    -ا fbFا! . Qو (6:أ fbاWkغ ا `-ص  #$ Z Uا(Qات
إ Zإ إذا دت ا  -.اW\  -ف ذ^.
ا()1  Uأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ< إ@
 N ) - -15ا(bوط اّ2دة  #$ها اق `(اً   :ق (و آ ل  (ل و @ Uا 2-ا!ّ #$
ها اق .وآ $ا`2 fت ا #$  ,6ها اق  Zا @-,ا 6-ب إ  #$ Zا!(و آ ل2   ،د
ا  -.ا ( v  -ذ^.

3
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! /ت
ا"!  -1 5أ :7اـاد
ادة

ا(+$

اU .

ا Zروآ رو $روآ( ن22-

)

اFو@

 fQا!ء  #)kا& aت  #$اWZ:ك
)-Hgن 8رات ا-:د اFوزون(
15.95

ا"!  -2 5أ :7ا&هاف وا" 5
2011
1-1
2-1
1-2
2-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4

2012

2013

2014

2015

)ول & aت (و آ ل  (ل  اد
ا( ، ) +$ا U .اFو@ )أ-Hن 8رات
اWZ:ك اFوزون(
14.36 15.95
15.95
  )
  )
ا 2ا @`8Fا 6ح WZ:W Pك ا  #
 اد ا( ، ) +$ا U .اFو@ )أ-Hن
8رات اWZ:ك اFوزون(
19,556
0
31,111 39,111 86,222
ا  ا  P U +آ ا-ة ا( 6 e
)ا ) (#!-eدور أ( (#
1,760
0
2,800
3,520
7,760
  < د Uا آ ا-ة ا()  6 eدور
أ( %7.5 (#
19,556
0
31,111 39,111 86,222
إ) #ا  ا) P U +دور أ( (#
1,760
0
2,800
3,520
7,760
 .ع   ا) Uدور أ( (#
21,316
0
33,911 42,631 93,982
إ) #ا  < ا) Z U +دور أ( (#
إ) #اkزا  ا Zروآ رو $روآ( ن 22-ا 7)  ZQ Q2 @ U +ها اق )أ-Hن 8رات
اWZ:ك اFوزون(
إزا ا Zروآ رو $روآ( ن 22-ا(b #$ ZQ Q2 , #وUت   Q:ا) Z U +$أ-Hن 8رات
اWZ:ك اFوزون(
اWZ:ك اhه ا!  #Qا Zروآ رو $روآ( ن) 22-أ-Hن 8رات اWZ:ك اFوزون(
  )

  )

15.95

15.95

ا#ع
  )

14.36

  )

176 000
15 840
176 000
15 840
191 840
1.59
  )
14.36

ا"!  -3 5أ :7ا#ول ا A Bا@  DEا" 5
(. :ي ا   #$ (~-ا(bا {eا    !Qا #$ P U Q$ا)ع ا #$( \Fا -6ا2دة  #$ا  -2
.1
أ<.
ا"!  -4 5أ @ 5F : 7ر  و IGHا" !
1

 :ف  ((Q <gا  -و\ fا 7 f  -آ  6\  2(Oأ)Mاء:
)أ(

(6 ((Qود( ،د  P $ا! ت  76ا -6اgb ،  Qن اQم ا(2ز  -ا -6ا((Q  Q6
ا ،+6و  @ U + ,ا!  * + ,  $زا ا  اد ،وآ   إZ:م & < اHb-ت ،Z $
4
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وآ   ار!ط  .%,! Za,و #!-أن  bا @ U ((Qا اد ا-6ة 5وزون ا #أز p
آ(O! . -ة   -ا 76 ،fbFادة ،وا   )  -ا!  ا &6وا!ا eذات ا` 
ا #أد\ 6  ،pح  , ( $  5ت   -.ا #$ (   q- U  -ا!>,ت ذات
ا`  -خ .و #!-أن  [ 6ا ((Qا aء آ^  @ Uا.kزات وا&!(ات وا2ت
ا(! < & fاHb-ت ار)  #$ا& ،fوأن  @ U + ,أي  (ات (fأ  @ Uا~(وف
 #$ا!  ،وأن Qم  ( vذ^   ا ,ت ذات ا`   .و #!-أن  bا ((Qأ@ U a
 ,ت  Uأي  (ات Qر & ([f\) fا  -ا  -6ا ،ZQ +6آ2ت ا،( \g
و ت ا&:ام ا(و  #$إUدة &` } ا! \Wل   -ا @ U ،2(bا 2-ا `-ص
 #$ P Uا(Qة   7ها اق ،أو  ( vذ^  ا (ات ،وأن Qم !(رات و> .Zو#f :
ا ((Qا(6ود )  Nا -6ات ذات ا`  ا2دة  #$ا(Qة ا()5  Uأ(  اق ،و 
 $kإ@ ذ^ أن  bأ , aت  Uا #$ fbFا -6ا 2؛
) ب(

 f\ qe  +Q2  ((Qإدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(   واWZ:ك ا اد
اbر إ  #$ Zا  -1أ< ،آ ه !  #$ا(Qة ا()5  Uب(  اق .و  (Qر
ا  -.اW\  -ف ذ^ Q , ،ها ا N +Q2آ \ 7 Hص   2(bا(bا {eو,
أن Qم ا  +Q2اWZ:ك  N .ا -6ات ذات ا`   @ Uا 2-ا2د  #$ا(Qة ا()5  Uأ(
 اق ا (b  #ا  -.إ@ Z-U +Q2 ((Q  6؛

) ج(

وHb-  #f\ <zت ا Z @ Z N faُ : #ا -6ا 7 H Q ,Mا 2(bا ،
 Nإ(از ا(ا[  ا fbFو Nأ\ ا.رب ا  !6واQم ا(2ز   - #$ا(bا {eاQ6
  ,ا!Uر؛ وQ:م ا! ت ا  اردة  #$ا& 76 fا -6ا .  Qو #!-أن a
ا  <zأ aاOkرة إ@ ا& fا  bواQم ا(2ز  U Wa$ ،أي  (ات    -
ا ~-ر أن (fأ  @ Uا& fا . bو #!-أن  #fها ا  <zا -6ات ا2دة  #$ا(Qة
ا()5  Uد(  اق .آ  #!-أن 2د ا   ` <zا (ات ا #أد\  @ U pا&f
ا  bوأن Qم ( 6ا  .Zو  Qو <zا fbFا  !Q6آM.ء   ا > Pz  Q
ا ((Qا(6دي  ) 7ا(Qة ا()  Uب( أdWU؛

)د(

  U .ا ,ت ا   ا&Q N . zر( ا  -ا  -6و\ [fا  -ا  -6اQ
 \Wل U8ة  ت  @ Uا .p(kو,:ل ه dا ,ت ا   ،ا76 ZQ , #
ا -6ا N   Qآ  ،2(O 7 Hآ  Wا(6ود وا  <zا&ص ) ((Qا~( ا(Qة
ا()1  Uأ( أ (dWUوا&) fا~( ا(Qة ا()1  Uج( أ ،(dWUو\ fا  -ا  -6وأي
 (ات  #$ا& fا ، bو  #f:ا(ات ا  -MواHb-ت؛

) ه(

 ) - Mي 

ا(Q$ \ #ات }&  ،ا(Qات ا()1   Uأ( إ@ )1د( أ.dWU

ا"!  -5 5أ Kّ1L :7ت ا Jوا&دوار ا"(@ M
1

 ($ :وزارة ا!  xا(Okاف ا,م ،وذ^  \Wل ا  7ا 5 #-HوزونU6 ،ة  ا .#!-e

 :ف (.ي ر zاWZ:ك و  d2ا! ت ا(( :  :اد ا اد و`(ه وP .6  Q$
2
اkدارات ا   2ذات ا` .
و Q :م ا  7ا 5 #-Hوزون  N .ا! ت وا ,ت ا  وQ Qر(  #$  -: Z-Uو p8
3
 U (\gا ا  Uا  eZ-ا2دة:
5
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)أ(

اQر( ا U  -6اWZ:ك ا اد وQم إ@ أ اFوزون،

)ب( اQر( ا U  -6اQم ا(2ز  f\  - #$إدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(  
ا  -.ا-`   -وق ا,د ا(HFاف.
وQم إ@
(b :ك ا  7ا 5 #-Hوزون وا  #$ #!-eا  ,:ن h Q6ه ()kاء  #U   Qوآ#
4
 f\  -إدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(  .
 :ف  Nا آ اh6و  Uا  *  Qت آ  WHWع  @ Uا ,ت ا  -Qوا  ذات ا` 
5
ا(! f\  - fإدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(  .
ا"!  -6 5أ :7دور اآ  ا!ة ا K O
1

 :ـ ن ا آـ ا( 6 eـ h6و U . Uـ  ا2 fbFد  #$و> Qـ ا(bوع  @ Uا 2-ا:#
ن ا   +Qّ 2اFداء وا +Qّ 2ا @aQ #ها اق وا()kاءات وا!ّfت اا\ 
)أ(
z
 @ U ،P zا  2-ا! ّ  f\ #$إدارة إزا ا  اد ا Zروآ رو $روآ(   ا& ّ
ا& ّ
! ؛
) ب(

U6ة ا!   #$إUـاد \ [fا  -واQرــ( اQ Wـ  @ Uا 2-ا! ـ  #$ا ـ -4أ<؛

) ج(

 Q6 +ّQ2 Qإ@ ا  -.ا   -أن اFهاف  pQQ2 8وأن ا fbFا  -6ا(!Z f
 8أُآ  @ U pا 2-ا!ّ  f\ #$ا N @b   -ا  -4أ<؛

)د(

اgآّ  أ\ ا.رب ا  !6واQم ا(2ز  ,ا!Uر  #$ا :ت ا& fا  bو#$
\ [fا  -ا  -6ا N  b  !Qا (Qا()1  Uج( و)1د(  ا  -4أ<؛

) ه(

ا $ء ! fت اWkغ ا&Q zر( ا  -ا  -6و\ [fا  -ا  -6وا& fا@ U  b
ا 2-ا2د  #$ا  -4أ<  ZQإ@ ا  -.ا -؛

) و(

ن   -ا&!(اء ا-Q
ا( 6 e؛

 (ا),ت ا -QاّZ, #ت  Zا آ ا-ة

) ز(

إ)(اء ّ Zم ا(Okاف ا f؛

) ح(

ن و)  د ّ  f\  -   ّ   bا ,$ Q(f  -و  $b 6واWkغ
ا U + 8ا! ت؛

) ط(

 %\  #$ا   U .م ال و(Q  Q$ة   11اقb ،2 ،ور  Nا! ،
&` } ا& aت & <  -د ا Mا  و  آ وآ -ة أو > -,  e-؛

) ي(

ن ا! ا Z $ -6  !  U $إ@ ا,:ل ا(Ohات؛
ن أ 

) ك(

 QاU6ة  U + ,  $ا: 6ت ا ,وا Uاkداري وا -U #-Qا.7 f

اQ6

اّ hه

 ,اbور  Nا!  وأ\ أي راء َ(,ب  , Z-Uا!Uر Q: ،م ا آ ا-ة ا( \  6 eر آ ن
2
 Q6و ()* Pاء ا f\ qe  +Q2إدارة إزا ا اد ا Zروآ رو $روآ(   واWZ:ك ا اد

6
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اآ رة  #$ا  -1أ< ،و)  Q$ء (Qة ا()5  Uب(  اق وا(Qة ا()1  Uب(  ا  -4
أ<.
ا"!  -7 5أ U - :7ت  Aا" E STK 5م ا " ل

و(Q  Q$ة   11ها اق  ! % &  ،ا  ا&`ّ} Qار  180دورا أ(   Uآ ّ
1
آ (vام  اWZ:ك اي .وز ا 6ى ا2د  #$ا`<   2-1ا  -2أ<   Z $ +Q2  -:
اZف ا2د  #$ا`<   2-1ا  -2أ<.
--------

7
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اـ ا
اّ ق   آ ر ا  وا '$ا &"#$ %وق ا ",د ا*)اف
./ن  01ا 3ك ااد ا"روآ$رو$روآ4
 آ  ر ا )"ا ("$%وا  -%ا   () *%+  ,اء
ّ ها اق اه 
-1
< ;  /,ا+:ل ا(ا % 78ا ّد ا$ 6ة 5وزون اّ$2دة  /,ا   -1أ> )"ا ا ّد"( إ Aآ  @ $8ره
  3.13أ Gن $8رات ا :د اEوزون  %2ل  / (  1آ Iن ا L AM  2020 /Iا$-اول ا 
(و آ ل  (Iل.
 ا *,ا%ـ A%P $اام $2ود اS:ك ا 6ي  %ا ّد  A%Pا  2اّ  /,ا >Oا 2-1 /N,E
-2
ا   -2أ> )"اEه$اف وا "(  P SW,ا$-ول ا ( ; <% /و آ ل  (Iل  L -ا اد
اXر إ   /,ا  -1أ> .و Nا $%أ Y N ،YّIها اق وو,ء ا  -%ا   $ّ+ا   اّ$2دة /,
ا(Nة  $N ،3ا 7%G /, *2أو   $ /ّN%ا   ا$ Oوق اّ$+د ا(GEاف  E 6ي اS:ك  %اد
-وز ا 6ى ا$2د  /,ا >Oا  2-1 /N,Eا  -2أ> Pر\ ا<^ ة ا ]   /,ا< Wت  7
ها اق  L -ا اد ا$ 6ة 5وزون ا$2دة  /,ا  -1أ> ،و_ *%+  ,ي اS:ك -وز ا 6ى
ا$2د   دة  /,ا >Oا) 3-1-4 /N,EاS:ك اaه ا  (/Nآ  ا اد.
 ا$أ( ,  A%P ،
ره ً ل ا $%ا Yا$2دة  /,ها اق  ،ا *,ا  -%ا   ،
-3
 ا$أ،
ا  اّ$2د  /,ا >Oا  1-3 /N,Eا   -2أ>  .$%%و (, :ا  -%ا   ها ا  ،
 /,اPت ا  -%ا   اّ$2دة  /,ا   -3أ> )"$ول ز  % /ا A%P N,ا "(.
 ا *,ا    A%P $%ها اق و d^<% N,ا  P^Nاc $Nزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ( . I
-4
  $ * N2ود اS:ك اآ رة
وو(N% N,ة ا()5  Pب(  ها اق : ،ف  Nا $%إ(اء ّ N6 *ّN2
 %اد آ _ /, /ا  2.1 >Oا  -2أ>  ها اق .و(- :ى ا * N2اXر إ  Yأ > %  \SP
ا آ ا ]  أو ا ّة ا. +
 L :ا  -%ا    $N Pا  و$-% ًN,ول ا  % /ا A%P N,ا  $P  /,م و,ء ا$%
-5
(Xوط ا  @  Iأ 8 L :اع ا  -%ا   ا$2د  /,ا$-ول ا  % /ا A%P N,ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا *N $8 $%اEه$اف ا$2دة  /,ا  2-1 >Oا  -2أ>  L -ا 6ات ا.ّ +
وا 6ات ا  +ه L  /ا 6ات   ا  6ا  , j /ا ا A%P N,ها اق .وA 6
ا 6ات ا  , $  /اام Scغ  Iت ا(ا lا /, (^Nر kاN+Iد اع ا -%
ا   اي $Nم  7%G Y ,ا ؛
أن  ا * N2  N6  X *N2ه\ اEه$اف ،إ إذا (8رت ا  -%ا   أن ها ا*N2
 %^ ( pب؛
أن  ن ا$8 $8 $%م Nر( ا   ا A%P  6ه  rا  -4أ> )"N  Mر( و d^sا  "(
 /^tآ    :ا 6ات ا   Nا ،N6و ( Xإ Aأ 6 *N $8 YIى $Nم  ا  
 ^XI5ا(ُM /ع  /,  ,ا(Xا] wا ا N:  %P *,وأن $+ل (vف ا  اح 
1
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ا 2(Xا ا /, 20 P $ N:  %P *,ا] وأن ا(Xا] wا(sEى ا اj,(v $8  %P *,
 ؛
)د( أن  ن اّ$8 $8 $%م  A%P  :    ^sه  rا   -4أ>  /^tآ I A   N  :
ا  6ا    , 7%^ُ /ا 2(Xا   AWNا$-ول ا  ، % /أو  $P  Aاآل
  Lا ^XIEا اردة   /, Y ,ا 2(Xا( sEة؛
أن  ن ا 6  ،$   j$8  2إ L  Aا^%ت ا $Nإ Aاع ا وا6
) ه(
و    ،\$+د zIم و(%   / Gا y sوا  *%+  , yO2اردات  ا اد
ا $روآ %رو %,روآ(  ، Iو *^  $ PاIc ،(Eج واOدرات ،و_ن ا zم  Wال
ا$-% $%ول ا c /زا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(   Iا  Oص ( /, Y %Pو آ ل
 (Iل $ة ها اق.
 :ف  Wا $%إ(اء ر $vد^XIE * 8ـ AWN Yها اق .و :ف ( $vا6ّ:aت اّ$2دة /,
-6
ا ـ  -5أ> )"6ّ:aت ا( $vواEدوار"( و    P |%ا ^XIEا d^s  W /ا   ا  6اN6
وE ًN,دواره وa6و  اّ$2دة  /,ا  -5أ> .و LW< :ها ا( $vأ *ّN2% ًWا A%P ّN6ا  2اّ
 /,ا(Nة  4أ.\SP
و ا *,ا  -%ا    A%Pأن  ن $ى ا( $%و /, IإPدة < y Oا| ا ا ، %P *,أو ء 
-7
ه\ ا| و (ّt ًN,ا(zوف  ،أ  * N2أ /, ;s }%:اS:ك وإزا  %اد ا$2دة  /,ا  -1أ>:
)أ(

إPدات ا< y Oا ّOآS$+ت ر]  7- ّ6أن ُ ً@~*  ًN6إ $N  :    ^s /,
 6ه    /, L8ا(Nة ا() 5  Pد( أ \SPأو آ $N ]8   :    ^< w  Nم @ I
أ 8 L :أي اع   -%ا    %ا . %P N,و *%+ا( tات ا(] :/%   6
أن  N *%+ا $Pأو : :ت ا$ Oوق ا$+د ا(GEاف؛

)(1

ا ]6ا /

)(2

ا( tات اa /دي إ $+ Aأي (Mط  (Mوط ها اق؛

)(3

ا( tات  /,ا 6ت ا  %  6ا<( yOادى ا آت ا ]  أو ا ة
< >%ا(Xا]w؛

)(4

   $Nإ Aا(ا lأو ا ( p ^XIEا$ر  ^s /,ا   ا  6ا$+ة ا، 2
أو إزا أي XIط   ^sا   ا /, 30 P Y   $ ، 6ا]   -ع
  >   2(M (sا %P *,؛

) ب(

إPدات ا< ( p y  Oا ّ OآS$+ت ر]    , ، 6إد  ^s /,ا   ا 6
ا ا ، %P *,وا   /ن  $ 8 ]$ Pا   ،و ّ إSغ ا  -%ا    ((N /, I_Xا  
ا 6ي ا* S؛

) ج(

 ا *,ا  /, ،$%ا sر    ت ا اد ا $رو %,روآ(   Iآ % $اد
ا $روآ %رو %,روآ(  ، Iو( LاPة ا(zوف ا   Gا 2O N%+وا :A%P ،S6ر$v
 ا (,ا   ت ا %$وا< %ا Ws *N2 /إ@  ,ر  A%Pا خ؛ وا $ P ،(z
ا(+:اض ا %ا] /, ،wا ( +وا 2ا ,وا Eم ا  :ا A%P L-X /إدsل ه\ ا$ا]؛
 ا  > <; ا A%P (@Eا خ d^s    /,
وا  /, (zإ   IاPد $ا]  +,
إدارة إزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(   6 ، Iن   ،:وإSغ ا  -%ا   $Nم
و  N,؛
2
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)د(
-8
 :/%

  :ف +د أي |   Nإ Aا$  Oوق ا$+د ا(GEاف $ى اIء   ا 2(Xا( sEة
ا  7  +8ها اق.

 :ف ُ  Aاهم  A%Pو Yا    $$2ا /, ^XIEا^Nـع ا($< /Pـت ا(ـ ،$وvs O
)أ(
) ب(

أن  +6ا $%ا(و Iا    7ها اق  -+ا  ت ا< ّvا(^ $8 /أ
Ssل    ا(Xوع؛
أن _ sا $%وا آت ا ]  وا ة ا+  +
 100/41وSs 6/49ل    ا<^.

اPر ا  ا(Xوط ا اردة (Nر

 ا *,ا 2 A%P $%اa6و  ا P %Xإدارة و   ها اق و Pآ ,ا ^XIEا N /م  أو
-9
ا  Y P  I  L%^Wُ /أ ا ,ء ات   7ها اق .و $8وا *,ا  A%P 7 Iأن  ن ا آ
ا ة ا(] ")  6ا آ ا ة ا(]  (" 6ووا jN,ا $ Iو  A%Pأن  ن ا آ ا ة ا+و) Iا آ ا ة
ا+و j2 (Iإ(Mاف ا آ ا ة ا(]  ^XI_ *%+  ,  6ا 7  $%ها اق .و ُ ا *,اA%P $%
 %Pت ا  Nا$ورّ ا(-ُ $8 /ي  /,إGر (ا lأPل ا( $vوا  Nا$ O% +وق اّ$+د ا(GEاف أو /,
إGر ( lIا  NاE Lي  ا آت ا ة ا(Xآ  /,ها اق.
 : -10ن ا آ ا ة ا(] a6  6و  Pن ا<^  dا  L - *6ا ^XIEو  ه واScغ  P
  7ها اق /,  ،ذ   : A%Pال  ا (O2ا *N2ا N6و(N% N,ة ا() 5  Pب( .و Xه\
اa6و  (ورة ا  L * 6ا آ ا ة ا+وW Iن ا  j 8وا Lا /, ^XI5 ]Sا  .
و N:م ا آ ا ة ا+و P$ Iا آ ا ة ا(]     *(G P  6ا ^XIEا  Oص ]8 /,  %P
ا  –6ء  /,إGر ا  * 6ا 7I  Xا آ ا ة ا(]  . 6و j%v  $8ا آ ا ة ا(]  6
وا آ ا ة ا+و Iإ  Aا /, *,اراء _Xن ا( ت  ا آ ا d ^< N%+واScغ واa6و ت
ا$ا /, %sإGر ها اق  ( 6ا    ا<^  /,  ،*6   Xذ  $NPاPت   .* 6 % zو ا*,
 ا$أ A%P ،و $ا آ ا ة ا(]   6وا آ ا ة ا+و :( [Iم ا ّ ـ /,
ا  -%ا   
ا Oا 2-2 N,Eو   4-2ا ـ -2أ>.
 /, -11ل $Pم  ّ اE ،$%ي   7:ا:Eب * N2  ،اEه$اف ا) N%+زا ا اد ا$2دة /,
ا >Oا  2-1 /N,Eا  -2أ> ،أو  A%P \-Pأي و P (s Yال ا اق N ]$ +, ،ا YI_ $%
*  Yا O2ل  A%Pا  و$- ًN,ول ا ا A%P N,ا  .و  -% *2ا  ($N 76 ،ه ،أن $ +
ّ 2
ا  إ Aو Y+و$- ًN,ول ز  % wN  /ا A%P N,ا  ّ$2د\ ا  -%ا    $+أن (ه ا A%P $%وY],
  ,اا Yا /آن  ا(Nر أن  2(M %6 8 *N2ا  ا   /,إGر $ول ا ا A%P N,ا .
و(+ف ا - YI_ $%ز   -%ا   أن <;   8ا    Nاّ$2دة  /,ا   -7أ> )"< Wت /,
ا  $P 76م ال"( P ،آّ آ (p %ام  < Wت اS:ك  ( pا ُ -ة  /,أي    :ا 6ات،
$Nرة _ Gن $8رات ا :د اEوزون .و :ف   8ا  -%ا   آ   ت $Pم ال ا $%ا اق
$ A%Pة ،و< إزاءه ا(Nارات ذات ا .%Oو $+ا<ذ ه\ ا(Nارات  X  ،ا 2ا N]P  +أم ا(Xا]w
ا %Nو(N% N,ة  5أ.\SP

3
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   (v P LW<  -12ها اق  A%P $+%أ:س أي (8ار   -%ا    /,اA%P (@a $8 N6
  أ (XوPت أ(sى P^8 /,ت اS:ك أو أي أ ^XIأ(sى ذات  /, %vا.$%
 : -13ف  7 -6اE $%ي  N+ 7%Gل  ا  -%ا   و ا آ ا ة ا(]   6وا آ ا ة
ا+و    ( 6  Iها اق .و ع sص  Y %Pأن   % wآ ا ة ا(]   6وا آ ا ة ا+وI
اSGcع  A%Pا %+ت ا(Wور   *N2%ال ا اق.
  -14إ-Iز ا(  %اEو ^s  Aإدارة إزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(   Iواق ا(Nن  /,
 Iا  6ا  $2  : (sد  $  ,أ 6 AO8ح  6 /c Yى اS:ك  /,ا  -2أ> .و /,
Nء أ( N%+ ^XIى ا  /,  aا<^ وا 2 Nت ا    %Pو(N% N,ة ا()5  Pد( وا(Nة _( 6, ،7
إ  I Aا  6ا     ا ^XIEا . Nو (6:أ ^XIاScغ ا  Oص  /,  %Pا(Nات
إ إ إذا $دت ا  -%ا   Ssف ذ .
ا()1  Pأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ> إA
 L    -15ا(Xوط اّ$2دة  /,ها اق (Oاً   :ق (و آ ل  (Iل و A%Pا  2اّ /,
ها اق .وآ ,ا2%^Oت ا /, %+6ها اق  ا A +ا  6ب إ   /,ا(و آ ل$2   ،د
ا  -%ا    ( pذ .

4
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&3%ت
ا & -1 6%أ :8اـاد
ادة

ا(*,

اP -

ا $روآ %رو %,روآ( ن22-



اEوA

 ^NIا$ء  /cا< Wت  /,اS:ك
)_ Gن $8رات ا :د اEوزون(
4.81

ا & -2 6%أ :8ا*ه"اف وا 6%
ا8#
1-1

2-1

1-2

2-2

3-2

4-2

ادات
$ول
< Wت
(و آ ل
 (Iل
 اد ا(*,
 ،
اP -
اEو) Aأ Gن
$8رات
اS:ك
اEوزون(
ا $2اAO8E
ا 6ح Y
S:Sك
ا    /%اد
ا(،  *,
اP -
اEو) Aأ Gن
$8رات
اS:ك
اEوزون(
ا  ا*
 % Y %Pآ
ا ة
ا(]  6
)ا (7 I
)دور
أ( (/
  > دP
ا آ ا ة
ا(]  6
)دور
أ( (/
ا 
ا اY %P *,
 %آ ا ة
ا+وI
)ا $ Iو(
)دور
أ( (/
  > دP
ا آ ا ة
ا+وI
)دور

2011

  $

  $

18 200

2 366

105 128

9 462

2012


 $


 $

0

0

0

0

2013

4.81

4.81

49 550

6 442

10 464

942

2014

2015

4.81

4.33

4.33

4.81

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2016

4.33

4.33

58 175

7 563

35 828

3 224

2017

2018

2019

4.33

4.33

4.33

4.33

0

0

0

0

4.33

0

0

0

0

4.33

0

0

0

0

2020

3.13

3.13

30 975

4 026

0

0

ا'ع

  $

  $

156 900

20 397

151 420

13 628
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ا8#

ادات
أ( (/

1-3

إ/
ا  ا*
30 975
0
0
0
94 003
0
0
60 014
0 123 328
) Y %Pدور
أ( (/
 -ع
  > اP$
4 026
0
0
0
10 787
0
0
7 384
0
11 828
)دور
أ( (/
إ/
ا  >
35 001
0
0
0
104 790
0
0
67 398
ا* 0 135 156  %P
)دور
أ( (/
إ /اcزا  ا $روآ %رو %,روآ( ن 22-ا*  7  N N2 A%Pها اق )أ Gن $8رات اS:ك اEوزون(
إزا ا $روآ %رو %,روآ( ن 22-ا(X /, N N2 + /وPت   N:ا)  %P *,أ Gن $8رات اS:ك اEوزون(
اS:ك اaه ا  /Nا $روآ %رو %,روآ( ن) 22-أ Gن $8رات اS:ك اEوزون(

2-3

3-3

1-1-4
2-1-4
3-1-4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ا'ع

308 320

34 025

342 345

1.68
0.00
3.13

ا & -3 6%أ :8ا'"ول ا@ $ا?  B$Cا 6%
(- :ي ا    /, (zا(Xا] wا % %Nا /, Y %P N,اع ا /, ( sEا  6ا$2دة  /,ا  -2
.1
أ>.
ا & -4 6%أ ? 6E : 8ر %و HFGا &
1

 :ف _>  ((Nا   و ^sا   ^ 7%آ  6s  2(Mأاء:
)أ(

(6 ((Nود( ،د  Y ,ا Iت  76ا  6ا_X ،  Nن ا$Nم ا(2ز   ا  6ا((N% N6
ا ،*6و  A%P * %+ا) *%+  , $%زا ا  اد ،وآ   إ:م < >%ا GXت ، ,
وآ   ارط  .;+ W+و  /tأن  Xا A%P ((Nا اد ا$ 6ة 5وزون ا /أزj%
آ  (M -ة    ا 76 ،^XIEادة ،وا    ا %$ا $<6وا$ا] ذات ا%O
ا /أد6% ،j%sح  %+ ( ,  I5ت   -%ا    /, ( t  l  Pا@+Iت ذات
ا  %Oخ .و  /tأن  d%6ا ((Nا Wء آ  A%Pا-Icزات وا<(ات وا$2ت
ا(^ < >%ا GXت ا$ر  /,ا<^ ،وأن  A%P *%+أي ( tات ^(أ  A%Pا(zوف
 /,ا ،$%وأن $Nم  ( pذ    ا %+ت ذات ا .%Oو  /tأن  Xا ((NأA%P W
 %+ت  Pأي ( tات Nر (d^s) ^< Iا   ا  6ا ،$N *6آ2ت ا_،( s
و ت ا$<:ام ا(و /, IإPدة < y Oا| Ssل    ا A%P ،2(Xا  2ا  Oص
 /, Y %Pا(Nة   7ها اق ،أو  ( pذ  ا( tات ،وأن $Nم (رات $و@ .و/^t :
ا ((Nا(6ود   Lا 6ات ذات ا %Oا$2دة  /,ا(Nة ا()5  Pأ(  اق ،و 
 ,cإ Aذ أن  Xأ %+ Wت  Pا /, ^XIEا  6ا 2؛

) ب(

 ^s l]I  *N2% ((Nإدارة إزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(   IواS:ك ا اد
اXر إ   /,ا  -1أ> ،آ ه   /,ا(Nة ا()5  Pب(  اق .و  (Nر
ا  -%ا   Ssف ذ  $N + ،ها ا L *N2آ s 7%Gص   2(Xا(Xا] wو+
أن $Nم ا  *N2اS:ك  L -ا 6ات ذات ا A%P %Oا  2ا$2د  /,ا(Nة ا()5  Pأ(
 اق ا (X  /ا  -%إ P *N2 ((N %6 A؛
6
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) ج(

وGX % /^s >vت ا I A  L%^Wُ : /ا  6ا 7%G $N +ا 2(Xا ،
 Lإ(از ا(ا  dا ^XIEو Lأ sا-رب ا  6وا$Nم ا(2ز     /,ا(Xا] wاN6
  +اPر؛ و$N:م ا Iت ا  اردة  /,ا<^  76ا  6ا .  Nو  /tأن W
ا  >vأ WاMcرة إ Aا<^ ا %Xوا$Nم ا(2ز  P SW, ،أي ( tات    
ا  zر أن ^(أ  A%Pا<^ ا .%Xو  /tأن  /^tها ا  >vا 6ات ا$2دة  /,ا(Nة
ا()5  Pد(  اق .آ   /tأن $2د ا   O >vا( tات ا /أد A%P j%sا<^
ا %Xوأن $Nم ( 6ا  .و  $Nو >vا ^XIEا  %N6آ-ء   }Iا @ Yv  N
ا ((Nا(6دي   7ا(Nة ا()  Pب( أ\SP؛

)د(

  P -ا %+ت ا   ا<N L - vر( ا   ا  6و d^sا   ا  6ا$N
 Ssل $P8ة  Iت  A%Pا .jI(Icو$+:ل ه\ ا %+ت ا   ،ا76 $N + /
ا  6ا L   Nآ  ،2(M 7%Gآ  Sا(6ود وا  >vا<ص ) ((Nا (zIا(Nة
ا()1  Pأ( أ (\SPوا<^ )ا (zIا(Nة ا()1  Pج( أ ،(\SPو ^sا   ا  6وأي
( tات  /,ا<^ ا ،%Xو }I /^t:ا(ات ا  وا GXت؛

) ه(

    ي 

ا(N, }s /ات y<% ،ا(Nات ا()1   Pأ( إ)1 Aد( أ.\SP

ا & -5 6%أ Lّ M :8ت ا "Kوا*دوار ا J ?$,
 :ف $Nم و $ة اEوزون ا N  Gر( (   %آ Pم  ^s     Pإدارة إزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(  I
إ Aا آ ا ة ا(]  . 6و :ف  $ 6ا آ ا ة ا(]   6ر ^ $vر ا<^ وا %  *N2غ أه$اف اEداء ا$2دة
  ,إ(M Aآ  %N6  %2أو إ AاX:ري )ـ ( دو//إ./%2// %8

ا & -6 6%أ :8دور اآ  ا&ة اLO
1

 :ـ ن ا آـ ا(]  6ـ a6و P - Pـ  ا$2 ^XIEد  /,و@ Nـ ا(Xوع  A%Pا  2ا:/
ن ا   *Nّ 2اEداء وا *Nّ 2ا AWN /ها اق وا(cاءات وا^ّ%ت ا$ا %s
)أ(
v
 A%P ،Y vا   2ا ّ  ^s /,إدارة إزا ا  اد ا $روآ %رو %,روآ(   Iا< ّ
ا< ّ
$%؛
) ب(

$P6ة ا /, $%إPـ$اد  d^sا   واNرــ( اN Sـ  A%Pا  2ا ـ  /,ا ـ -4أ>؛

) ج(

 N6 *ّN2 $Nإ Aا  -%ا    أن اEه$اف  jNN2 $8وأن ا ^XIEا  6ا(^ 
 $8أُآ A%P j%ا  2اّ  ^s /,ا     L AXا  -4أ>؛

)د(

ا_آّ  $أ sا-رب ا  6وا$Nم ا(2ز  +اPر  /,ا :ت ا<^ ا %Xو/,
 d^sا   ا  6ا L  X %Nا (Nا()1  Pج( و)1د(  ا  -4أ>؛

) ه(

ا ,ء ^%ت اScغ ا<N vر( ا   ا  6و d^sا   ا  6وا<^ اA%P %X
ا  2ا$2د  /,ا  -4أ>  $Nإ Aا  -%ا   .و%^ Xت اScغ $N A%P
Nر(  Pا GXت ا  L%^W /ا آ ا ة ا+وI؛

) و(

(%ا+ت ا ~ Nا$ّ+ /ت  ا آ ا ة

ن    ا<(اء اN

ا%N6

اaهّ%
7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex IX

ا(]  6؛
) ز(

إ(اء  ّم ا(Mcاف ا^ %؛

) ح(

ن و  د ّ  ^s      ّ   % tXا   ^( +, Nو  ,X 6واScغ
ا P * 8$ا Iت؛

) ط(

 GXI * 6ت ا آ ا ة ا+و ،Iون ا Lا /, ]Sا^XIE؛

) ي(

 ;s  /,ا  $P - Iم ال و(N% N,ة   11اقX ،$$2 ،ور  Lا$%
وا آ ا ة ا+و y O< ،Iا< Wت <  >%د ا ا  Iو  آ وآ  ة أو
@ ]   +؛

) ك(

ن ا| ا  , $ 6 $%% P ,$إ Aا+:ل ا(Maات؛
ن أ ~

) ل(

 $Nا$P6ة  P$ *%+  ,ا: 6ت ا +وا P$اcداري وا $ P / Nا^.7%

 $+اXور  Lا $%وأ sأي راء َ(+ب  +  PاPر N: ،م ا آ ا ة ا(]  s  6ر آ ن
2
 N6و () Y %اء ا ^s l]I  *N2إدارة إزا ا اد ا $روآ %رو %,روآ(   IواS:ك ا اد
اآ رة  /,ا  -1أ> ،و  N,ء (Nة ا()5  Pب(  اق وا(Nة ا()1  Pب(  ا  -4
أ>.
ا   -6ء :دور ا آ ا ة ا+وI
 ن ا آ ا+وa6 Iو  P - Pأ .^XIو$2د ه\ ا /, ^XIEا<^ ا ،%XوA%P X
1
ا:A%P 8E
)أ(

 $Nا$P6ة  /,إ$Pاد ا: 6ت ا $ P +ا^7%؛

)ب( $P6ة ا    /, $%و  Nا ^XIEا   /ا آ ا ة ا+و ،Iوا( ع إ Aا آ ا ة
ا(] W  6ن   * 6ا /, Lا^XIE؛
N $Nر(  Pه\ ا ^XIEإ Aا آ ا ة ا(] c  6درا  /,اNر( ا A%P +-ا  2ا ارد
) ج(
 /,ا  -4أ>.
ا & -7 6%أ V1 :8ت @ ا "C UL 6%م ا R Sل

و(N% N,ة   11ها اق |% ; <  ،ا  ا<$N yّOار  180دورا أ(   Pآ ّ
1
آ (p %ام  اS:ك اي -وز ا 6ى ا$2د  /,ا  2-1 >Oا  -2أ>    , *N2   :
ا$ف ا$2د  /,ا  2-1 >Oا  -2أ>.

8
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اـ ا



اّ ق   روي وا #ا" !  وق ا" د ا&%اف
*)ن  + ,ا./"0ك ااد ا /روآروروآ 
  روي )"ا"!"( وا! ./ا)*+ ,!-  %  .اء ' & $%
ّ ها اق اه 
-1
ا-:ل ا)ا ! 78ا ّد ا.6ة 5وزون اّ2دة  $%ا   -1أ< )"ا ا ّد"( إ@ آ  > 8ره  4.65
أ.Hن 8رات ا.:د اFوزون  !2ل  / ). 1آ ن ا M @N  2020 $ا/اول ا)"  .Lو آ ل
 )ل  @!Sأ:س أن ها ا) : 8ف )/ي ) O2 P.ة وا ة YZ 2 - ،ا:Fس UX:Uك اUزم Uل
.ء   @!Sت ادة  - M ،7ا  " ،\ -و)P! P%ر .44/60
 ا ,%ا"!ـ  @!SاLام 2ود اUX:ك ا .6ي ! ا ّد  @!Sا 2.ا"ّ  $%ا^< ا 2-1 $P%F
-2
ا   -2أ< )"اFهاف وا "(  S U_%ا/ول ا)" & '! $.Lو آ ل  )ل  M /ا اد
ا`ر إ  $% Xا  -1أ< .و "Pا"! أّ O "P ،Oها اق وو%ء ا! ./اّX-  .ا   Xاّ2دة $%
ا)Pة  P ،3ا 7!H $% ,2أو !  L $ّPا   ا^.وق اّ-د ا)HFاف F "6.ي اUX:ك ! اد
/وز ا 6ى ا2د  $%ا^< ا  2-1 $P%Fا  -2أ< "Sر cا' eة ا $%  dX.ا' _ت  *7
ها اق  M /ا اد ا.6ة 5وزون ا2دة  $%ا  -1أ< ،وf ,!-  %ي اUX:ك /وز ا 6ى
ا2د   دة  $%ا^< ا) 3-1-4 $P%FاUX:ك اgه ا"  ($Pآ  ا اد.
 hا"أ) %  @!S ،
ره ً.ل ا"! Lا Oا2دة  $%ها اق  ،ا ,%ا! ./ا ، .
-3
 hا"أ،
ا  اّ2د  $%ا^< ا  1-3 $P%Fا   -2أ< !"! .و )% :ا! ./ا  .ها ا  ،
 $%ا*Sت ا! ./ا  .اّ2دة  $%ا   -3أ< )"*ول ز ! $.ا @!S P%ا "(.
 ا ,%ا"!   . @!Sها اق و Ye'! P%ا  SePاj Pزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)  .
-4
   , P2ود اUX:ك اآ رة
وو)P! P%ة ا))5  Sب(  ها اق : ،ف  "Pا"! إ*)اء ّ P6 ,ّP2
! اد آ  $% $fا^<   2.1ا  -2أ<  ها اق .و)/ :ى ا , P2ا`ر إ  Oأ < !  cUS
ا آ ا  d.أو اّ.ة ا. .-
 M.:ا! ./ا P S  .ا  و/! ًP%ول ا ! $.Lا @!S P%ا  S  $%م و%ء ا"!
-5
`)وط ا  >  أ "8 M :ا*ع ا! ./ا  .ا2د  $%ا/ول ا ! $.Lا @!S P%ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا"!  ,P 8اFهاف ا2دة  $%ا^<   2-1ا  -2أ<  M /ا .6ات ا.ّ.-
وا .6ات ا  .-ه M * $ا .6ات  .ا .6ا X % o $ا ا @!S P%ها اق .و@.6
ا .6ات ا X % *  $اLام Ujغ " ت ا")ا qا $% )ePر pاP-د ا*ع ا!./
ا  .اي Pم  7!H O %ا ؛
أن  ا , P2  P6  ` ,P2ه cاFهاف ،إ إذا )8رت ا! ./ا  .أن ها ا,P2
 !e ) uب؛
أن  ن ا"! 8 8م Pر) ا  .ا @!S  .6ه  wا  -4أ< )"P  Nر) و YeZا(" .
 $exآ   .:ا .6ات ا   Pا ،P6و` ) إ@ أ 6 ,P 8 Oى Pم  ا .
 e`5ا)ُN $ع  $% X %ا`)ا {dا ا P: X !S ,%وأن -ل )zف ا  اح 
1
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ا`) 2ا ا $% 20 S L P: X !S ,%ا dوأن ا`)ا {dا)ZFى ا اo%)z 8 X !S ,%
 ؛
)د( أن  ن ا"! ّ8 8م  @!S  .:  . eZه  wا   -4أ<  $exآ X @   P .:
ا .6ا   X % 7!eُ $ا`) 2ا   @_Pا/ول ا ، ! $.Lأو @   Sاآل
*  Mا e`Fا اردة   $% O %ا`) 2ا) ZFة؛
أن  ن ا "6. ،   o8  2إ@ *  Mا"!eت ا Pإ@ ا*ع ا وا6
) ه(
و  *  ،c-د ~م و)! . $.Hا } Zوا  ,!-  % }^2اردات  ا اد
ا Xروآ! رو !%روآ)   ،و ,"e. .Sاj ،)Fج وا^درات ،وfن ا~.م _ ال
ا"! !/ول اj $.Lزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)   ا ^.ص ) $% O !Sو آ ل
 )ل ة ها اق.
 :ف _ ا"! إ*)اء ر zدe`F , 8ـ @_P Oها اق .و :ف ) zا6ّ:gت اّ2دة $%
-6
ا ـ  -5أ< )"6ّ:gت ا) zواFدوار"( و"!   . Sا e`Fا YeZ X._ $ا  .ا  .6اP6
وF ًP%دواره وg6و  Xاّ2دة  $%ا  -5أ< .و M_' :ها ا) zأ_ً ! ,ّP2ا @!S ّP6ا 2.ا"ّ
 $%ا)Pة  4أ.cUS
و ا ,%ا! ./ا @!S  .أن  ن ى ا"! )و  $%إSدة '^ } ا" ا ا ،X !S ,%أو *Lء 
-7
ه cا" و )ّx ًP%ا~)وف  ،أ*  , P2أ $% &Z !:اUX:ك وإزا ! اد ا2دة  $%ا  -1أ<:
)أ(

-8
 !:$

إSدات ا'^ } ا^ ّ.آU-ت ر 7/ ّ6 dأن ُ ً> ًP"6 ,إ P  .:  . eZ $%
 "6ه    $% M8ا)Pة ا)) 5  Sد( أ cUSأو آP d8  .:  . e' {  P.م > 
أ "8 M :أي ا*ع ! ./ا !  .ا .X !S P%و ,!-ا) xات ا):$!   6 d
أن  P ,!-ا Sأو : :ت ا^.وق ا-د ا)HFاف؛

)(1

ا d6ا $

)(2

ا) xات اg $دي إ@  -أي )Nط  )Nوط ها اق؛

)(3

ا) xات  $%ا 6ت ا  !  .6ا'^} )ادى ا آت ا  d.أو ا.ة
'!< ا`)ا{d؛

)(4

   Pإ@ ا")ا qأو ا ) u e`Fار*  eZ $%ا  .ا  .6ا-ة ا، 2
أو إزا أي `ط   eZا  .ا $% 30 S O   L ، .6ا /  dع
  <   2)N )ZاX !S ,%؛

) ب(

إSدات ا'^  }  ) uا^  ّ.آU-ت ر   % ، 6 dإد* eZ $% Xا  .ا .6
ا ا ،X !S ,%وا   $ن   8 d.Sا ، .و ّ إUغ ا! ./ا ))P $% Xf`  .ا .
ا .6ي ا, U؛

) ج(

  :ف -د أي " "  Pإ@ ا^.وق ا-د ا)HFاف ى اXء   ا`) 2ا) ZFة
ا  7*  -8ها اق.

 :ف ُ @ اهم  @!Sو* Oا  . 2ا $% e`FاePـع ا)' $Sـت ا")ـ ،و^ zZ

2
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)أ(
) ب(

أن  -6ا"! ا)و ا   * 7ها اق  /-ا  *ت ا' ّzا)e 8 $أ
UZل   .ا`)وع؛
أن  Zfا"! وا آت ا  d.وا.ة ا-  .-
 100/41وUZ 6/49ل   .ا'.e

ا"Sر ا  ا`)وط ا اردة )Pر

 ا ,%ا"!  2 @!Sاg6و  ا`!  Sإدارة و  .ها اق و Sآ %ا e`Fا P $م  Xأو
-9
ا  O.S   X M!e_ُ $أ* ا %ء Lات  * 7ها اق .و 8وا ,%ا   @!S 7أن  ن ا آ
ا.ة ا)")  6 dا آ ا.ة ا) (" 6 dووا oP%ا  و  @!Sأن  ن ا آ ا.ة ا-و )ا آ ا.ة
ا-و(  o2إ)Nاف ا آ ا.ة ا) e`f ,!-  %  6 dا"!  * 7ها اق .و ُ ا ,%ا"! @!S
 !Sت ا  Pاورّ ا)/ُ 8 $ي  $%إHر )ا qأSل ا) zوا  Pا.^! -وق اّ-د ا)HFاف أو $%
إHر ) qا  PاF Mي  ا آت ا.ة ا`)آ  $%ها اق.
 : -10ن ا آ ا.ة ا)g6  6 dو  Sن ا' Y eا M / ,6.ا e`Fو .ه واUjغ X.S
 * 7ها اق $%  ،ذ\   ": @!Sال  ا )^2ا ,P2ا P6و)P! P%ة ا)) 5  Sب( .و` هc
اg6و  )ورة ا M , 6.ا آ ا.ة ا-و _ن ا  o 8وا Mا $% e`5 dUا. .
و P:م ا آ ا.ة ا-و  Sا آ ا.ة ا)  . ,)H S  6 dا e`Fا ^.ص d8 $% X !S
ا  –6ء  $%إHر ا , 6.ا`  * 7ا آ ا.ة ا) . 6 dو o!z  8ا آ ا.ة ا) 6 d
وا آ ا.ة ا-و إ@  ا $% ,%اراء `fن ا) "ت  ا آ ا Y e' P!-واUjغ واg6و ت
اا $% !ZإHر ها اق  ) 6ا   .ا' $%  ،,6.  ` eذ\  PSا*Sت  ., 6.! ~.و ا,%
 hا"أL @!S ،و ا آ ا.ة ا)  6 dوا آ ا.ة ا-و ) :م ا"ّ.ـ $%
ا! ./ا  .
ا^ ا 2-2 P%Fو   4-2ا ـ -2أ<.
 $% -11ل Sم  ّ ا"!F ،ي   7":ا":Fب , P2  ،اFهاف ا+ P!-زا ا اد ا2دة $%
ا^< ا  2-1 $P%Fا  -2أ< ،أو  @!S cL/Sأي و* S )Z Oال Xا اق "P d.-% ،ا"!  Of
 O ,ا ^2ل  @!Sا  و/ ًP%ول ا ا @!S P%ا  .و ./! ,2ا)P 76 ، .ه ،أن  -
ّ 2
ا  إ@ و O-و/ ًP%ول ز ! {P. $.ا @!S P%ا  ّ2د cا! ./ا -  .أن ")ه ا"!  @!SوOd%
  %اLا Oا $آن  ا)Pر أن  2)N !6 "8 ,P2ا  ا   $%إHر *ول ا ا @!S P%ا .
و)-ف ا"!  / Ofز ! ./ا  .أن '&   8ا    Pاّ2دة  $%ا   -7أ< )"' _ت $%
ا  S 7"6م ال"( S ،آّ آ ! )uام  ' _ت اUX:ك  ) uاُL/.ة  $%أي   .:ا .6ات،
Pرة .Hfن 8رات ا.:د اFوزون .و :ف  8.ا! ./ا  .آ   ت Sم ال ا"! Xا اق
 @!Sة ،و' إزاءه ا)Pارات ذات ا^! .و -ا'ذ ه cا)Pارات  `  ،ا 2ا PdS  .-أم ا`)ا{d
ا !"Pو)P! P%ة  5أ.cUS
   )z.S M_'  -12ها اق ! @!S -أ:س أي )8ار ! ./ا $%  .ا@!S )>g 8 "P6
  أ `)وSت أ)Zى Se8 $%ت اUX:ك أو أي أ` eأ)Zى ذات  $% !zا"!.
 : -13ف  7 /6ا"! Fي  P- 7!Hل  ا! ./ا  .و ا آ ا.ة ا)  6 dوا آ ا.ة
ا-و    . ) 6ها اق .و .ع Zص  O !Sأن  { ! آ ا.ة ا)  6 dوا آ ا.ة ا-و
اUHjع  @!Sا !-ت ا_)ور !  ,P2ال Xا اق.
  -14إ/ز ا) ! اFو@   eZإدارة إزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)   واق ا)Pن $% X
 Xا .6ا  2 .: )Zد   X %أ 6 @^8ح  6 $*j Oى اUX:ك  $%ا  -2أ< .و $%
Pء أ`)* P!- eى ا $% X g".ا' eوا2 P.ت ا   X !Sو)P! P%ة ا))5  Sد( وا)Pة f*) 6% ،7
3
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إ X @ Xا .6ا    .ا e`Fا" . Pو )6:أ` eاUjغ ا ^.ص  $% X !Sا)Pات
إ Xإ إذا دت ا! ./اUZ  .ف ذ\.
ا))1  Sأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ< إ@
 M * . -15ا`)وط اّ2دة  $%ها اق ^)اً   :ق )و آ ل  )ل و @!Sا 2.ا"ّ $%
ها اق .وآ %ا^2!eت ا $% !-6ها اق  Xا @.-ا 6.ب إ  $% Xا")و آ ل2   ،د
ا! ./ا ) u  .ذ\.
! .ت
ا   -1أ< :اـ اد
ادة

ا),%

اS /

ا Xروآ! رو !%روآ) ن22-

*

اFو@

4

 ePا"ء  $*jا' _ت  $%اUX:ك
).Hfن 8رات ا.:د اFوزون(
7.15
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ا"!  -2 3أ :5ا&هاف وا" 3
ا5

ادات

1-1

*ول ' _ت
)و آ ل
 اد
 )ل
* ،
ا),%
ا S /اFو@
8رات
)أ.Hن
اUX:ك اFوزون(
ا 2ا@^8F
ا 6ح O
UX:Uك ا !$
  اد ا),%
*  ،اS /
اFو@ )أ.Hن
8رات اUX:ك
اFوزون(
ا  اO !S ,
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ا"!  -3 3أ :5ا#ول ا DEا GH Cا" 3
.1
أ<.

)/ :ي ا   $% )~.ا`)ا {dا ! !"Pا $% O !S P%ا*ع ا $% ) ZFا .6ا2دة  $%ا  -2

ا"!  -4 3أ C 3 : 5ر  و KIJا" !
1

 :ف  ))P <fا  .و eZا 7!e  .آ  6Z  2)Nأ*Lاء:
)أ(

)6 ))Pود) ،د  O %ا" ت  76ا .6اf` ،  Pن اPم ا)2ز  .ا .6ا))P! P6
ا ،,6و  @!S , !-ا"! + ,!-  %زا ا  اد ،وآ   إX:م '!< اH`.ت ،X %
وآ   ار"ط  .&-" X_-و $x".أن ` ا @!S ))Pا اد ا.6ة 5وزون ا $أز!o
آ)N" / .ة   .ا 76 ،e`Fادة ،وا   *  .ا"! ا '6وا"ا dذات ا^!
ا $أد6! ،o!Zح  !- ) %  5ت ! ./ا $% ) x  q. S  .ا">-ت ذات
ا^! .خ .و $x".أن  Y!6ا ))Pا_ ء آ\  @!Sا/jزات وا'")ات وا2ت
ا)" <!' eاH`.ت ار*  $%ا' ،eوأن  @!S ,!-أي ) xات )eأ  @!Sا~)وف
 $%ا"! ،وأن Pم  ) uذ\   ا !-ت ذات ا^! .و $x".أن ` ا ))Pأ_ @!S
 !-ت  Sأي ) xات Pر ' (YeZ) eا  .ا  .6ا ،XP ,6آ2ت ا،) Zf
و ت ا':ام ا)و  $%إSدة '^ } ا" UZل   .ا`) @!S ،2ا 2.ا ^.ص
 $% O !Sا)Pة   7ها اق ،أو  ) uذ\  ا) xات ،وأن Pم ")رات و> .Xو$ex :
ا ))Pا)6ود *  Mا .6ات ذات ا^! ا2دة  $%ا)Pة ا))5  Sأ(  اق ،و 
 %jإ@ ذ\ أن ` أ_  !-ت  Sا $% e`Fا .6ا 2؛

) ب(

 eZ qd  ,P2! ))Pإدارة إزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)   واUX:ك ا اد
ا`ر إ  $% Xا  -1أ< ،آ ه "  $%ا)Pة ا))5  Sب(  اق .و  )Pر
ا! ./اUZ  .ف ذ\ P - ،ها ا M ,P2آ Z 7!Hص `)  2ا`)ا {dو-
أن Pم ا  ,P2اUX:ك  M /ا .6ات ذات ا^!  @!Sا 2.ا2د  $%ا)Pة ا))5  Sأ(
 اق ا )`  $ا! ./إ@ X.S ,P2 ))P !6؛

) ج(

وH`.! $eZ <zت ا X @ X M!e_ُ : $ا .6ا 7!H P -Lا`) 2ا ،
 Mإ)از ا)ا  Yا e`Fو Mأ Zا/رب ا  "6واPم ا)2ز   . $%ا`)ا {dاP6
  -ا"Sر؛ وP:م ا" ت ا  اردة  $%ا' 76 eا .6ا .  Pو $x".أن _
ا  <zأ_ اNjرة إ@ ا' eا`! واPم ا)2ز  S U_% ،أي ) xات    .
ا ~.ر أن )eأ  @!Sا' eا`! .و $x".أن  $exها ا  <zا .6ات ا2دة  $%ا)Pة
ا))5  Sد(  اق .آ  $x".أن 2د ا   ^ <zا) xات ا $أد @!S o!Zا'e
ا`! وأن Pم ) 6ا  .Xو  Pو <zا e`Fا  !"P6آL/ء   ا > Oz  P
ا ))Pا)6دي  * 7ا)Pة ا))  Sب( أcUS؛

)د(

  S /ا !-ت ا   ا'P M / zر) ا  .ا  .6و YeZا  .ا  .6اP
 UZل S8ة  ت  @!Sا .o)jو-:ل ه cا !-ت ا   ،ا76 XP - $
ا .6ا M   Pآ  ،2)N 7!Hآ  Uا)6ود وا  <zا'ص ) ))Pا~) ا)Pة
ا))1  Sأ( أ (cUSوا') eا~) ا)Pة ا))1  Sج( أ ،(cUSو eZا  .ا  .6وأي
) xات  $%ا' eا`! ،و  $ex:ا)ات ا  .LواH`.ت؛

) ه(

 * . Lي 

ا)P% Z $ات }'! ،ا)Pات ا))1   Sأ( إ@ )1د( أ.cUS
6
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ا"!  -5 3أ Nّ0O :5ت ا Mوا&دوار ا" L C
)/ :ي ا  , 6.آ %أ` eا) zوإدار ,)H S Xا ة ا 5  .Hوزون ،اX!` $
1
ه cا'j eدارة إزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)  .
و :ف gدي ا آ ا.ة ا)  6 dدورا رزا `  Zص " ) $%ت ا) 7"6 zو XاP!-
2
) zا اردات  ا اد ا.6ة 5وزون ،ا'6: $م  XU/:آ)*_! Mهة ) M * $%ا qا)z
'!< ا`)وSت دا eZ Zإدارة اjزا ا . dX.و M!e_:ا آ ا.ة ا)  6 dآ\ ،إ@ * 7ا آ
ا.ة ا-و X ،ا^ "-ا!  $%ر zا اردات وا^درات  ا اد ا.6ة 5وزون ،وإ:اء
ا` رة ! آت ا   .Hذات ا^!  UZل ا  7ا 5 $.Hوزون.
ا"!  -6 3أ :5دور اآ  ا!ة ا N P
1

 :ـ ن ا آـ ا) 6 dـ g6و S / Sـ  ا2 e`Fد  $%و> Pـ ا`)وع  @!Sا 2.ا:$
ن ا   ,Pّ 2اFداء وا ,Pّ 2ا @_P $ها اق وا)*jاءات وا"ّ!eت اا !Z
)أ(
z
 @!S ،O zا  2.ا" ّ  eZ $%إدارة إزا ا  اد ا Xروآ! رو !%روآ)   ا' ّ
ا' ّ
"!؛
) ب(

S6ة ا"!  $%إSـاد  YeZا  .واPرــ) اP Uـ  @!Sا 2.ا" ـ  $%ا ـ -4أ<؛

) ج(

 P6 ,ّP2 Pإ@ ا! ./ا   .أن اFهاف  oPP2 8وأن ا e`Fا  .6ا)"X e
 8أُآ! @!S oا 2.ا"ّ  eZ $%ا M @`   .ا  -4أ<؛

)د(

اfآّ  أ Zا/رب ا  "6واPم ا)2ز  -ا"Sر  $%ا :ت ا' eا`! و$%
 YeZا  .ا  .6ا M  ` !"Pا )Pا))1  Sج( و)1د(  ا  -4أ<؛

) ه(

ا %ء "!eت اUjغ ا'P zر) ا  .ا  .6و YeZا  .ا  .6وا' eا`! @!S
ا 2.ا2د  $%ا  -4أ<  XPإ@ ا! ./ا . .و` "!eت اUjغ P @!S
Pر)  SاH`.ت ا X M!e_ $ا آ ا.ة ا-و؛

) و(

ن   .ا'")اء ا.P
ا) 6 d؛

!)ا*-ت ا .PاّX- $ت  Xا آ ا.ة

) ز(

إ*)اء ّ Xم ا)Njاف ا !e؛

) ح(

ن و*  د ّ ` eZ  .   ّ   ! xا -% P)e  .و  %` 6واUjغ
ا S , 8ا" ت؛

) ط(

H` , 6.ت ا آ ا.ة ا-و ،ون ا Mا $% dUاe`F؛

) ي(

 &Z  $%ا   S /م ال و)P! P%ة   11اق` ،2 ،ور  Mا"!
وا آ ا.ة ا-و } ^' ،ا' _ت '!<  .د ا Lا  و  آ وآ .ة أو
> .-  d.؛

) ك(

ن ا" ا X % .6 !"! S %إ@ ا-:ل ا)Ngات؛
ن أ 

) ل(

 PاS6ة  S ,!-  %ا: 6ت ا -وا Sاjداري وا .S $.Pا.7!e

ا!P6

اgهّ!

7
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 -ا`ور  Mا"! وأ Zأي راء َ)-ب  - X.Sا"Sر P: ،م ا آ ا.ة ا) Z  6 dر آ ن
2
 P6و ! )*+ Oاء ا eZ qd  ,P2إدارة إزا ا اد ا Xروآ! رو !%روآ)   واUX:ك ا اد
اآ رة  $%ا  -1أ< ،و*  P%ء )Pة ا))5  Sب(  اق وا)Pة ا))1  Sب(  ا  -4
أ<.
ا"!   -6 3ء :دور اآ  ا!ة ا" و
 ن ا آ ا-و g6و  S / Sأ` .eو2د ه cا $% e`Fا' eا`! ،و` @!S
1
ا:@!S 8F
)أ(

 PاS6ة  $%إSاد ا: 6ت ا .S -ا7!e؛

) ب(

S6ة ا"!   . $%و   Pا e`Fا X  $ا آ ا.ة ا-و ،وا)* ع إ@ ا آ
ا.ة ا)_  6 dن  , 6.ا $% Mاe`F؛

) ج(

P Pر)  Sه cا e`Fإ@ ا آ ا.ة ا)j  6 dدرا* $% XاPر) ا @!S -/ا2.
ا ارد  $%ا  -4أ<.

ا"!  -7 3أ X , :5ت  Dا" H VWN 3م ا S"Tل

و)P! P%ة   11ها اق !" & '  ،ا  ا'^ّ} Pار  180دورا أ)   Sآ ّ
1
آ ! )uام  اUX:ك اي /وز ا 6ى ا2د  $%ا^<   2-1ا  -2أ<   X % ,P2  .:
اXف ا2د  $%ا^<   2-1ا  -2أ<.
-----
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اـ ا دي



اّ ق   آ وا  $ا  !"#وق ا(#د ا'&اف
 *ن  +,ا./#0ك ااد ا/روآ رو روآ2
 آ  )"ا"( وا -.ا)*+ ,"  %  -اء ' &  $%ا"#ل
ّ ها اق اه 
-1
ا)ا  01ا ّد ا-8ة 7وزون اّ4دة  $%ا   -1أ") :ا ا ّد"( إ> آ  = 1ره   10.97أ-Dن
1رات ا-#د اEوزون  4ل  / )- 1آ Hن ا K >L  2020 $Hا.اول ا)  -Jو آ ل  )Hل
 >Rأ#س أن ها ا) # 1ف ).ي ) M4 N-ة وا ة XY 4 " ،ا#Eس TW#Tك اTزم Tل -ء >R
 Hت ادة  " K ،7ا  "  ،Zو)N N%ر .44/60
 ا ,%اـ  >RاJام 4ود اTW#ك ا -8ي  ا ّد  >Rا 4-اّ  $%ا] :ا 2-1 $N%E
-2
ا   -2أ") :اEهاف وا "(  R T_%ا.ول ا) & ' $-Jو آ ل  )Hل  K .ا اد ا`ر
إ  $% Wا  -1أ .:و Nا أ M N ،MّHها اق وو%ء ا -.اّW"  -ا   Wاّ4دة  $%ا)Nة
 N ،3ا 0D $% ,4أو   J $ّNا   ا]-وق ا"ّد ا)DEاف E 8-ي اTW#ك  اد .وز
ا 8ى ا4د  $%ا] :ا  2-1 $N%Eا  -2أR :ر cا' eة ا $%  dW-ا' _ت  * 0ها
اق  K .ا اد ا-8ة 7وزون ا4دة  $%ا  -1أ ،:وf ,"  %ي اTW#ك .ـوز ا8ـ ى
ا4د  ـ دة  $%ا]ـ ف ا 3-1-4  N%Eو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و) 3-5-4اTW#ك اhه ا ($N
آ  ا اد.
 iاأ) %  >R ،
ره ً-ل ا Jا Mا4دة  $%ها اق  ،ا ,%ا -.ا ، -
-3
 iاأ،
ا  اّ4د  $%ا] :ا  1-3 $N%Eا   -2أ . :و )% #ا -.ا  -ها ا  ،
 $%ا*Rت ا -.ا  -اّ4دة  $%ا   -3أ*") :ول ز  $-ا >R N%ا "(.
 ا ,%ا   - >Rها اق و Xe' N%ا  ReNاk Nزا ا اد ا Wروآ رو %روآ) . H
-4
   , N4ود اTW#ك اآ رة
وو)N N%ة ا))5  Rب(  ها اق # ،ف  Nا إ*)اء ّ N8 ,ّN4
 اد آ  $% $fا]  2.1 :ا  -2أ  :ها اق .و). #ى ا , N4ا`ر إ  Mأ :   cTR
ا آ ا  d-أو اّ-ة ا". -
 K-#ا -.ا N R  -ا  و. ًN%ول ا  $-Jا >R N%ا  R  $%م و%ء ا
-5
`)وط ا  =  Hأ 1 K #ا*ع ا -.ا  -ا4د  $%ا.ول ا  $-Jا >R N%ا :
)أ(

أن  ن ا  ,N 1اEهاف ا4دة  $%ا]  2-1 :ا  -2أ K . :ا -8ات ا".ّ-
وا -8ات ا"  -ه K * $ا -8ات  -ا -8ا W % p $ا ا >R N%ها اق .و>-8
ا -8ات ا W % *  $اJام Tkغ  Hت ا)ا rا $% )eNر qاN"Hد ا*ع ا-.
ا  -اي Nم  0D M %ا ؛

)ب(

أن  ا , N4  N8  ` ,N4ه cاEهاف ،إ إذا )1رت ا -.ا  -أن ها ا,N4
 e ) vب؛

1
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) ج(

أن  ن ا 1 1م Nر) ا  -ا >R  -8ه  xا  -4أN  L") :ر) و XeYا(" -
 $eyآ   -#ا -8ات ا   Nا ،N8و` ) إ> أ 8 ,N 1 MHى Nم  ا -
 e`H7ا)ُL $ع  $% W %ا`)ا |dا ا N# W R ,%وأن "ل {)ف ا  اح 
ا`) 4ا ا $% 20 R J N# W R ,%ا dوأن ا`)ا |dا)YEى ا اp%){ 1 W R ,%
 ؛

)د(

أن  ن ا ّ1 1م  >R  -#  - eYه  xا   -4أ $ey :آ WH >   N -#
ا -8ا   W % 0eُ $ا`) 4ا   >_Nا.ول ا ،  $-Jأو >   Rاآل
*  Kا e`HEا اردة   $% M %ا`) 4ا) YEة؛

أن  ن ا 8- ،   p1  4إ> *  Kاeت ا Nإ> ا*ع ا وا8
) ه(
و " *  ،cد Hم و) - $-Dا ~ Yوا  ,"  % ~]4اردات  ا اد
ا Wروآ رو %روآ)  ، Hو ,e- -RاHk ،)Eج وا]درات ،وfن ا-م _ ال
ا .ول اk $-Jزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   Hا ]-ص ) $% M Rو آ ل
 )Hل ة ها اق.
 #ف _ ا إ*)اء ر{ دe`HE , 1ـ >_N Mها اق .و #ف ){ ا8ّ#hت اّ4دة $%
-6
ا ـ  -5أ8ّ#h") :ت ا){ واEدوار"( و   - Rا e`HEا XeY W-_ $ا  -ا  -8اN8
وE ًN%دواره وh8و  Wاّ4دة  $%ا  -5أ .:و K_' #ها ا){ أ_ً  ,ّN4ا >R ّN8ا 4-اّ
 $%ا)Nة  4أ.cTR
و ا ,%ا -.ا >R  -أن  ن ى ا )و $% HإRدة '] ~ ا ا ا ،W R ,%أو *Jء 
-7
ه cا و )ّy ًN%ا)وف  ،أ*  , N4أ $% &Y #اTW#ك وإزا  اد ا4دة  $%ا  -1أ::
)أ(

إRدات ا'] ~ ا] ّ-آ"Tت ر 0. ّ8 dأن ُ ً= ًN8 ,إ N  -#  - eY $%
 8ه   $% K1ا)Nة ا)) 5  Rد( أ cTRأو آN d1  -#  - e' | N-م = H
أ 1 K #أي ا*ع  -.ا   -ا .W R N%و" ,ا) yات ا):$   8 d
أن " N ,ا Rأو # #ت ا]-وق ا"د ا)DEاف؛

)(1

ا d8ا $

)(2

ا) yات اh $دي إ> " أي )Lط  )Lوط ها اق؛

)(3

ا) yات  $%ا 8ت ا    -8ا']~ )ادى ا آت ا  d-أو ا-ة
' :ا`)ا|d؛

)(4

   Nإ> ا)ا rأو ا ) v e`HEار*  eY $%ا  -ا  -8ا"ة ا، 4
أو إزا أي `Hط   eYا  -ا $% 30 R M   J ، -8ا .  dع
    4)L )Y :اW R ,%؛

) ب(

إRدات ا'] ~  ) vا] ّ-آ"Tت ر  % ، 8 dإد* eY $% Wا  -ا -8
ا ا ،W R ,%وا  $ن   1 d-Rا ، -و ّ إTغ ا -.ا ))N $% WHf`  -ا -
ا -8ي ا, T؛

) ج(

إذا )1ر ا أ=-ء   -ها اق إدYل   ) v   *  -ا   *  -ا eY $%  )Nإدارة
إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   Hا ا " ،W R ,%ا ]4ل   >Rا N%ا -.ا -
آJ.ء    -#  - eYأو  e' | N-ا ا .W R ,%و 0.أن ُ4د  $%ا 0eاNم ) y
2
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ا   *  -ا   :ا  %kا) W eوا )=Eا >R 4ا-خ وأي اTYف  $%أ-Dن
1رات ا-#د اEوزون ا  # $إزا ,e- 8 ،Wا .)Eو ا ,%ا  >Rأن ا  %رات
ا $% 4ا   :ا  %kا" ) y Nا h#  *  -دي إ>  8 &Yى ا 
ا`  * 0ها اق وZ N%؛
)د(
-8
 :$

 #ف "د أي    Nإ> ا]-وق ا"د ا)DEاف ى اWHء  ا`) 4ا) YEة
ا  0*  "1ها اق.

 #ف ُ > اهم  >Rو* Mا  - 4ا $% e`HEاeNـع ا)' $Rـت ا)ـ ،و] {Y
)أ(
) ب(

أن  "8ا ا)و Hا   * 0ها اق " .ا  *ت ا'{ّ ا)e 1 $أ
TYل   -ا`)وع؛
أن  Yfا وا آت ا  d-وا-ة ا""  -
 100/41وTY 6/49ل   -ا'.e

اRر ا  ا`)وط ا اردة )Nر

 ا ,%ا  4 >Rاh8و  ا`  Rإدارة و  -ها اق و Rآ %ا e`HEا N $م  Wأو
-9
ا  M-R  H W Ke_ُ $أ* ا %ء Jات  * 0ها اق .و 1وا ,%ا  >R 0 Hأن  ن ا آ
ا-ة ا)")  8 dا آ ا-ة ا) e`Hf ,"  % (" 8 dا  * 0ها اق .و ُ ا ,%ا  R >Rت
ا  Nاورّ ا).ُ 1 $ي  $%إDر )ا rأRل ا){ وا  Nا" ]-وق ا"ّد ا)DEاف أو  $%إDر
) rHا  NاE Kي  ا آت ا-ة ا`)آ  $%ها اق.
 # -10ن ا آ ا-ة ا)h8  8 dو  Rن ا' X eا K . ,8-ا e`HEو -ه واTkغ W-R
 * 0ها اق $%  ،ذ  # >R Zال  ا )]4ا ,N4ا N8و)N N%ة ا)) 5  Rب( .و ا,%
 iاأJ >R ،و ا آ ا-ة ا) #)  8 dم ا ّ-ـ  $%ا] :ا 2-2 $N%E
ا -.ا  -
ا ـ -2أ.:
 $% -11ل Rم  ّ اE ،ي   0#ا#Eب , N4  ،اEهاف ا"+ Nزا ا اد ا4دة $%
ا] :ا  2-1 $N%Eا  -2أ ،:أو  >R cJ.Rأي و* R )Y Mال Wا اق N d-"% ،ا  MHf
 M ,ا ]4ل  >Rا  و. ًN%ول ا ا >R N%ا  .و -. ,4ا)N 08 ، -ه ،أن " 
ّ 4
ا  إ> و" Mو. ًN%ول ز  |N- $-ا >R N%ا  ّ4د cا -.ا "  -أن )ه ا  >RوMd%
  %اJا Mا $آن  ا)Nر أن  4)L 8 1 ,N4ا  ا   $%إDر *ول ا ا >R N%ا .
و")ف ا  . MHfز  -.ا  -أن '&   1ا    Nاّ4دة  $%ا   -7أ_ '") :ت $%
ا  R 08م ال"( R ،آّ آ  )vام  ' _ت اTW#ك  ) vاُJ.-ة  $%أي   -#ا -8ات،
Nرة -Dfن 1رات ا-#د اEوزون .و #ف  1-ا -.ا  -آ   ت Rم ال ا Wا اق
 >Rة ،و' إزاءه ا)Nارات ذات ا] .و" ا'ذ ه cا)Nارات  `  ،ا 4ا" NdR  -أم ا`)ا|d
ا Nو)N N%ة  5أ.cTR
   ){-R K_'  -12ها اق "  >Rأ#س أي )1ار  -.ا $%  -ا>R )=h 1 N8
  أ `)وRت أ)Yى Re1 $%ت اTW#ك أو أي أ e`Hأ)Yى ذات {  $%ا.
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 # -13ف  0 .8ا Eي  N" 0Dل  ا -.ا  -و ا آ ا-ة ا)  - ) 8   8 dها
اق .و -ع Yص  M Rأن  |  آ ا-ة ا)  8 dاTDkع  >Rا" ت ا_)ور   ,N4ال
Wا اق.
  -14إ.Hز ا)  اEو>   eYإدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   Hواق ا)Nن $% W
 WHا -8ا  4 -# )Yد   W %أ 8 >]1ح  8 $*k Mى اTW#ك  $%ا  -2أ .:و $%
Nء أ)* N" e`Hى ا $% W h-ا' eوا4 N-ت ا   W Rو)N N%ة ا))5  Rد( وا)Nة f*) 8% ،7
إ WH > Wا -8ا    -ا e`HEا . Nو )8#أ e`HاTkغ ا ]-ص  $% W Rا)Nات
إ Wإ إذا دت ا -.اTY  -ف ذ.Z
ا))1  Rأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ :إ>
 K * - -15ا`)وط اّ4دة  $%ها اق ])اً   #ق )و آ ل  )Hل و >Rا 4-اّ $%
ها اق .وآ %ا]4eت ا $% "8ها اق  Wا" >-ا 8-ب إ  $% Wا)و آ ل4   ،د
ا -.ا ) v  -ذ.Z
"!.ت
ا   -1أ ::اـ اد
ادة
ن22-
ن124-
ن–141ب
ن–142ب

ا Wروآ رو %روآ)
ا Wروآ رو %روآ)
ا Wروآ رو %روآ)
ا Wروآ رو %روآ)
ا .ع ا)$R
ا Wروآ رو %روآ) ن–141ب $%
ا  ل ا ,8ا' Xا 8رد
ا .ع

ا),%

اR .

*
*
*
*
*

اEو>
اEو>
اEو>
اEو>
اEو>

 eNHاء  $*kا' _ت  $%اTW#ك
)-Dfن 1رات ا-#د اEوزون(
14.25
0.01
2.60
0.02
16.88
13.35
30.23

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XI

ا -2 4!"#أ :6ا'هاف وا4!#
ا6
1-1

2-1

1-2

2-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

2011

2012

 ) vح

 ) vح

2013

ادات
' _ت
*ول
)و آ ل  )Hل  اد
ا) ، * ,%اR .
اEو> )أ-Dن 1رات
اTW#ك اEوزون(
10.97
15.19
15.19 15.19
15.19
15.19
16.88
16.88
 ) vح
 ) vح
ا 4ا >]1Eا 8ح M
TW#Tك ا    $اد
ا) ، * ,%اR .
اEو> )أ-Dن 1رات
اTW#ك اEوزون(
56,000
0 100,000
0
141,527
0
0 700,000
ا  ا0 750,000 M R ,
 آ ا-ة ا) 8 d
)دور
)ا ($-d
أ) ($
4,200
0
7,500
0
10,615
0
0
52,500
0
   :د Rا آ ا-ة 56,250
ا))  8 dدور أ) ($
56,000
0 100,000
0
141,527
0
0 700,000
إ* $ا  ا0 750,000 ,
) M Rدور أ) ($
4,200
0
7,500
0
10,615
0
0
52,500
0
 .ع    :ا56,250 R
)دور أ) ($
60,200
0 107,500
0
152,142
0
0 752,500
إ* $ا   :ا0 806,250 ,
) W Rدور أ) ($
إ* $اkزا  ا Wروآ رو %روآ) ن 22-ا 0*  WN N4 >R ,ها اق )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إزا ا Wروآ رو %روآ) ن 22-ا)` $% WN N4 " $وRت   N#ا) W R ,%أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
اTW#ك اhه ا  $Nا Wروآ رو %روآ) ن) 22-أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إ* $اkزا  ا Wروآ رو %روآ) ن 124-ا 0*  WN N4 >R ,ها اق )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إزا ا Wروآ رو %روآ) ن 124-ا)` $% WN N4 " $وRت   N#ا) W R ,%أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
اTW#ك اhه ا  $Nا Wروآ رو %روآ) ن) 124-أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إ* $إزا ا Wروآ رو %روآ) ن141-ب ا 0*  WN N4 >R ,ها اق )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إزا ا Wروآ رو %روآ) ن141-ب ا)` $% WN N4 " $وRت   N#ا) W R ,%أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
اTW#ك اhه ا  $Nا Wروآ رو %روآ) ن141-ب )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إ* $إزا ا Wروآ رو %روآ) ن142-ب ا 0*  WN N4 >R ,ها اق )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إزا ا Wروآ رو %روآ) ن142-ب ا)` $% WN N4 " $وRت   N#ا) W R ,%أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
اTW#ك اhه ا  $Nا Wروآ رو %روآ) ن142-ب )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إ* $إزا ا Wروآ رو %روآ) ن141-ب  $%ا  ت ا N8ا' Xا 0*  WN N4 >R ,ها اق )أ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
إزا ا Wروآ رو %روآ) ن141-ب  $%ا  ت ا N8ا' Xا)` $% WN N4 " $وRت   N#ا) W R ,%أ-Dن 1رات اTW#ك
اEوزون(
اTW#ك اhه ا  $Nا Wروآ رو %روآ) ن141-ب  $%ا  ت ا N8ا') Xأ-Dن 1رات اTW#ك اEوزون(
16.88

ا -3 4!"#أ :6ا$ول ا  ABا@
.1
أ.:

2014

16.88

2015

15.19

2016

15.19

2017

15.19

15.19

15.19

10.97

 Dا4!#

). #ي ا   $% )-ا`)ا |dا  Nا $% M R N%ا*ع اEول  $%ا -8ا4دة  $%ا  -2

ا -4 4!"#أ @ 4E : 6ر! و HFGا"#
1

2018

2019

2020

 #ف  ))N :fا  -و eYا 0e  -آ  8Y  4)Lأ*Jاء:

5

ا$ع

1,747,527

131,065
1,747,527
131,065
1,878,592

3.31
0.0
10.94
0.0
0.0
0.01
2.60
0.0
0.0
0.0
0.0
0.02
13.35
0.0
.00
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)أ(

)8 ))Nود) ،د  M %ا Hت  08ا -8اf` ،  Nن اNم ا)4ز  -ا -8ا))N N8
ا ،,8و"   >R ,ا + ,"  %زا ا  اد ،وآ   إW#م ' :اD`-ت ،W %
وآ   ارط "_ .&" Wو $y-أن ` ا >R ))Nا اد ا-8ة 7وزون ا $أزp
آ)L . -ة   -ا 08 ،e`HEادة ،وا   *  -ا ا '8واا dذات ا]
ا $أد8 ،pYح  " ) %  H7ت  -.ا $% ) y  r- R  -ا="Hت ذات
ا] -خ .و $y-أن  X8ا ))Nا_ ء آ >R Zا.Hkزات وا')ات وا4ت
ا) :' eاD`-ت ار*  $%ا' ،eوأن " >R ,أي ) yات )eأ  >Rا)وف
 $%ا ،وأن Nم  ) vذ   Zا" ت ذات ا] .و $y-أن ` ا ))Nأ_ >R
" ت  Rأي ) yات Nر (XeY) e' Hا  -ا  -8ا ،WN ,8آ4ت ا،) Yf
و ت ا'#ام ا)و $% HإRدة '] ~ ا TYل   -ا`) >R ،4ا 4-ا ]-ص
 $% M Rا)Nة   7ها اق ،أو  ) vذ  Zا) yات ،وأن Nم )رات و= .Wو$ey #
ا ))Nا)8ود *  Kا -8ات ذات ا] ا4دة  $%ا)Nة ا))5  Rأ(  اق ،و 
 %kإ> ذ Zأن ` أ_ " ت  Rا $% e`HEا -8ا 4؛

) ب(

 eY rdH  ,N4 ))Nإدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   HواTW#ك ا اد
ا`ر إ  $% Wا  -1أ ،:آ ه   $%ا)Nة ا))5  Rب(  اق .و  )Nر
ا -.اTY  -ف ذ N " ،Zها ا K ,N4آ Y 0Dص `)  4ا`)ا |dو"
أن Nم ا  ,N4اTW#ك  K .ا -8ات ذات ا]  >Rا 4-ا4د  $%ا)Nة ا))5  Rأ(
 اق ا )`  $ا -.إ> W-R ,N4 ))N 8؛

) ج(

و{D`- $eY :ت ا WH > W Ke_ُ # $ا -8ا 0D N "Jا`) 4ا ،
 Kإ)از ا)ا  Xا e`HEو Kأ Yا.رب ا  8واNم ا)4ز   - $%ا`)ا |dاN8
"  اRر؛ وN#م ا Hت ا  اردة  $%ا' 08 eا -8ا .  Nو $y-أن _
ا { :أ_ اLkرة إ> ا' eا` واNم ا)4ز  R T_% ،أي ) yات    -
ا -ر أن )eأ  >Rا' eا` .و $y-أن  $eyها ا { :ا -8ات ا4دة  $%ا)Nة
ا))5  Rد(  اق .آ  $y-أن 4د ا {  ] :ا) yات ا $أد >R pYا'e
ا` وأن Nم ) 8ا  .Wو  Nو{ :ا e`HEا  N8آJ.ء   Hا = M{  N
ا ))Nا)8دي  * 0ا)Nة ا))  Rب( أcTR؛

)د(

  R .ا" ت ا   ا'{ N K .ر) ا  -ا  -8و XeYا  -ا  -8اN
 TYل R1ة  Hت  >Rا .pH)Hkو"#ل ه cا" ت ا   ،ا08 WN " $
ا -8ا K   Nآ  ،4)L 0Dآ  Tا)8ود وا { :ا'ص ) ))Nا )Hا)Nة
ا))1  Rأ( أ (cTRوا') eا )Hا)Nة ا))1  Rج( أ ،(cTRو eYا  -ا  -8وأي
) yات  $%ا' eا` ،و H $ey#ا)ات ا  -JواD`-ت؛

) ه(

 * - Jي 

ا)N% Y $ات ~' ،ا)Nات ا))1   Rأ( إ> )1د( أ.cTR

ا -5 4!"#أ Kّ0L :6ت ا Jوا'دوار اI @ (#
 #ف   Nا)Lkاف  ,)D Rوزارة ا" م وا   *  -وا TY  ،xل ا  0ا7 $-وزون،
-1
وR8ة ا آ ا-ة ا). 8 d
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 #ف  ر{ و 4اTW#ك  ا Hت ا)) #T  #اد وا])  اد ا,)D R .8
-2
اkدارات ا   4ذات ا].
-3
ا: dW-

 #ف  Nم ا  0ا7 $-وزون  K.واTkغ  Rا Hت وا" ت ا  آ  -#أو  1ا ا R
)أ(

اNر) ا R  -8اTW#ك ا اد ا Nإ> أ HاEوزون؛ و

ل اNم اي  إ )از - $% c
)ب( اNر) ا -8
ا Wروآ رو %روآ)   Hا Nإ> ا -.ا-]  -وق ا"د ا)DEاف.

eY

إدارة

ا اد

 #ف  Nم ا  0ا7 $-وزون )Lاك  Kا آ ا-ة ا)h N8 x W H"#  8 dه
-4
)*kاء  ً Nآ ً وآ  ً 7داء  eY  - ,"  %إدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ) . H
ا آ اh8و  Rا #  Nف ُح  Wا { ل ا  إ> ا" ت ا  -وا  ذات ا]  -
-5
 eYإدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ) . H
ا آ اh8و  Rا #  Nف  Nم اRkاد وا Nإ> ا  0ا7 $-وزون وا آ ا-ة ا) 8 d
-6
`)وع  WH $%   ))Nآ  rdH >R ` i 4 ، -#  - eYا ، Nو> آن  ،ًdTا { ت
)*+اء ا- 84ت أو ا"Tت .آ )` ` #وع ا :1  >R ))Nا  ,"  %ل  Eم ها
اق.
" د rا" Nت وا  4ت ،إن و*ت  ،ا  0ا7 $-وزون وا آ ا-ة ا) # ، 8 dف
-7
 Nم ا آ اh8و  Rا #  -ل ا ))NاNم إ> ا  0ا7 $-وزون وا آ ا-ة ا). 8 d
 #ف ]دق ا  0ا7 $-وزون  >Rا ))Nا $dW-و #ف  Nم ا آ ا-ة ا)+  8 dر M#إ>
-8
ا*ع ذي ا]  -.ا eY K  -ا  -واNر) ا. -8
ا -6 4!"#أ :6دور اآ  ا"ة اKN
1

 #ـ ن ا آـ ا) 8 dـ h8و R . Rـ  ا4 e`HEد  $%و= Nـ ا`)وع  >Rا 4-ا:$
ن ا  ,ّN4اEداء وا ,ّN4ا >_N $ها اق وا)*kاءات واّeت اا Y
)أ(
ا'{ّ  >R ،Mا 4-ا ّ  eY $%إدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   Hا'{ّ
؛
) ب(

R8ة ا  $%إRـاد  XeYا  -واNرــ) اN Tـ  >Rا 4-ا ـ  $%ا ـ -4أ:؛

) ج(

 N8 ,ّN4 Nإ> ا -.ا   -أن اEهاف  pNN4 1وأن ا e`HEا  -8ا)W e
 1أُآ >R pا 4-اّ  eY $%ا K >`   -ا  -4أ:؛

)د(

اfآّ  أ Yا.رب ا  8واNم ا)4ز " اRر  $%ا #ت ا' eا` و$%
 XeYا  -ا  -8ا K  ` Nا )Nا))1  Rج( و)1د(  ا  -4أ:؛

) ه(

ا %ء eت اTkغ ا'{ Nر) ا  -ا  -8و XeYا  -ا  -8وا' eا` >R
7
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ا 4-ا4د  $%ا  -4أ WN :إ> ا -.ا -؛
اN8

اhهّ

)ا*"ت ا -NاّW" $ت  Wا آ ا-ة

) و(

ن   -ا')اء ا-N
ا) 8 d؛

) ز(

إ*)اء ّ Wم ا)Lkاف ا e؛

) ح(

ن و* د ّ ` eY  -  ّ    yا "% N)e  -و  %` 8واTkغ
ا R , 1ا Hت؛

) ط(

 &Y  $%ا  R . Hم ال و)N N%ة   11اق` ،4 ،ور  Kا،
'] ~ ا' _ت ' - :د ا Jا  Hو  آ وآ -ة أو = -"  d-؛

) ي(

ن ا ا W % -8  R %إ> ا"#ل ا)Lhات؛ و
ن أ 

) ك(

 NاR8ة  R ,"  %ا# 8ت ا" وا Rاkداري وا -R $-Nا.0e

" ا`ور  Kا وأ Yأي راء ")َب  " W-RاRر N# ،م ا آ ا-ة ا) Y  8 dر آ ن
2
 N8و  )*+ Mاء ا eY rdH  ,N4إدارة إزا ا اد ا Wروآ رو %روآ)   HواTW#ك ا اد
اآ رة  $%ا  -1أ ،:و*  N%ء )Nة ا))5  Rب(  اق وا)Nة ا))1  Rب(  ا  -4
أ.:
ا -7 4!"#أ V, :6ت  Aا TUK 4!#م ا Q#Rل

و)N N%ة   11ها اق  & '  ،ا  ا']ّ~ Nار  180دور أ)  R $آ ّ
1
آ  )vام  اTW#ك اي .وز ا 8ى ا4د  $%ا]  2-1 :ا  -2أW % ,N4  -#   :
اWف ا4د  $%ا]  2-1 :ا  -2أ.:

8
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اـ ا



اّ ق   إآادور وا !'#ا&! !"# $%وق ا& +د ا*)اف
 -ن  ./ا12&3ك ااد ا 2روآ#رو#روآ 
 إآ ادور )"ا ("!"#وا" /0ا*+, -".  &  /اء ( ' &%
ّ ها اق اه 
-1
ا.:ل ا*ا " 78ا ّد ا!/6ة 5وزون اّ!2دة & %ا   -1أ< )"ا ا ّد"( إ? آ  > !8ره  11.37
أ/Eن !8رات ا/:د اCوزون  "2ل  / */ 1آ Gن ا K ?L  2020 %Gا!0اول ا*#  /Jو آ ل
 *Gل  ?"Rأ:س أن ها ا* : 8ف *0ي * M2 N/ة وا !ة XY !!2 !. ،ا:Cس TW:Tك اTزم Tل
/ء G  ?"Rت ادة  !. K ،7ا   ،Z .#و&*N" Nر .44/60
 ا& -ا"#ـ!  ?"RاJام !2ود اTW:ك ا /6ي " ا ّد  ?"Rا 2/ا %& ّ#ا^< ا 2-1 %N&C
-2
ا   -2أ< )"اCه!اف وا "( &_ R Tا!0ول ا*# ' (" %/Jو آ ل  *Gل  K 0ا اد
ا`ر إ  %& Wا  -1أ< .و #Nا !"#أ M #N ،MّGها اق وو&ء ا" /0ا!Wّ .  /ا   Wاّ!2دة &%
ا*Nة  !N ،3ا 7"E %& -2أو "  !J %ّNا   ا^!/وق اّ!.د ا*ECاف C #6/ي اTW:ك " اد
0وز ا 6ى ا!2د & %ا^< ا  2-1 %N&Cا  -2أ< #Rر bا( dة ا %&  cW/ا( _ت  7+
ها اق  K 0ا اد ا!/6ة 5وزون ا!2دة & %ا  -1أ< ،و&  e -".ي اTW:ك 0وز ا 6ى
ا!2د   دة & %ا^ ف ا 3-1-4  N&Cو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و) 3-5-4اTW:ك اgه ا (%N#
آ  ا اد.
 iا!#أ* &  ?"R ،
ره ً/ل اJ !"#ا Mا!2دة & %ها اق  ،ا& -ا" /0ا ، /
-3
 iا!#أ،
ا  اّ!2د & %ا^< ا  1-3 %N&Cا   -2أ< " .!"#و *& :ا" /0ا  /ها ا  ،
& %اR+ت ا" /0ا  /اّ!2دة & %ا   -3أ< )"!+ول ز " %/ا& ?"R Nا "(.
 ا& -ا  / ?"R !"#ها اق و& Xd(" Nا  RdNاj !Nزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ* . G
-4
  ! - N2ود اTW:ك اآ رة
وو&*N" Nة ا*)5  Rب(  ها اق : ،ف  #Nا !"#إ*+اء ّ N6 -ّN2
" اد آ  %& %eا^<   2.1ا  -2أ<  ها اق .و*0 :ى ا - N2ا`ر إ  Mأ < "  bTR
ا آ ا  c/أو اّ/ة ا. /.
 K/:ا" /0ا !N R  /ا  و&!0" ًNول ا " %/Jا& ?"R Nا  &!R  %م و&ء ا!"#
-5
`*وط ا  >  Gأ #8 K :ا+ع ا" /0ا  /ا!2د & %ا!0ول ا " %/Jا& ?"R Nا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا -N !8 !"#اCه!اف ا!2دة & %ا^<   2-1ا  -2أ<  K 0ا /6ات ا.ّ/.
وا /6ات ا  /.ه K + %ا /6ات  /ا /6ا W & o %ا ا& ?"R Nها اق .و?/6
ا /6ات ا W & !+  %اJام Tjغ G #ت ا*#ا qا %& *dNر pاN.Gد ا+ع ا"/0
ا  /اي !Nم &  7"E Mا ؛
أن  ا - N2  N6  ` -N2ه bاCه!اف ،إ إذا *8رت ا" /0ا  /أن ها ا-N2
 "d * uب؛
أن  ن ا!8 !8 !"#م Nر* ا  /ا ?"R  /6ه  wا  -4أ< )"N  Lر* و XdYا(" /
 %dxآ   /:ا /6ات ا   Nا ،N6و` * إ? أ 6 -N !8 MGى !Nم  ا /
1
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 d`G5ا*ُL %ع &  %& Wا`*ا {cا ا& N: W "R -وأن !.ل *zف ا  اح 
ا`* 2ا ا& %& 20 R !J N: W "R -ا cوأن ا`*ا {cا*YCى ا ا&o&*z !8 W "R -
 ؛
)د( أن  ن اّ!8 !8 !"#م  ?"R  /:  / dYه  wا   -4أ<  %dxآ WG ?   N /:
ا /6ا   W & 7"dُ %ا`* 2ا   ?_Nا!0ول ا ، " %/Jأو ?   !Rاآل
 K +ا d`GCا اردة &   %& Mا`* 2ا* YCة؛
أن  ن ا #6/ ،!   o!8  2إ?  K +ا#"dت ا !Nإ? ا+ع ا وا6
) ه(
و  +  ،b!.د ~Gم و*" / %/Eا } Yوا  -".  & }^2اردات  ا اد
ا! Wروآ" رو&" روآ*  ، Gو -#d/ !/RاGj ،*Cج وا^درات ،وeن ا~/م _ ال
ا!0" !"#ول اj %/Jزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   Gا ^/ص * %& M "Rو آ ل
 *Gل !ة ها اق.
 :ف _ ا !"#إ*+اء ر !zدd`GC - 8ـ ?_N Mها اق .و :ف * !zا6ّ:gت اّ!2دة &%
-6
ا ـ  -5أ< )"6ّ:gت ا* !zواCدوار"( و  / R "#ا d`GCا XdY W/_ %ا  /ا  /6اN6
و&C ًNدواره وg6و  Wاّ!2دة & %ا  -5أ< .و K_( :ها ا* !zأ_ً " -ّN2ا ?"R ّN6ا 2/اّ#
& %ا*Nة  4أ.bTR
و ا& -ا" /0ا ?"R  /أن  ن !ى ا* !"#و %& GإRدة (^ } ا #ا ا& ،W "R -أو J+ء 
-7
ه bا #و& *ّx ًNا~*وف  ،أ - N2 +أ %& 'Y ":اTW:ك وإزا " اد ا!2دة & %ا  -1أ<:
)أ(

إRدات ا(^ } ا^ ّ/آT!.ت ر 70 ّ6 cأن ُ ً> ًN#6 -إ &!N  /:  / dY %
 #6ه    %& K8ا*Nة ا*) 5  Rد( أ bTRأو آ!N c8  /:  / d( {  N/م > G
أ #8 K :أي ا+ع " /0ا "  /ا& .W "R Nو -".ا* xات ا*:%"   6 c
أن  N -".ا !Rأو : :ت ا^!/وق ا!.د ا*ECاف؛

)(1

ا c6ا %

)(2

ا* xات اg %دي إ?  !.أي *Lط  *Lوط ها اق؛

)(3

ا* xات & %ا 6ت ا  "  /6ا(^} *ادى ا آت ا  c/أو ا/ة
("< ا`*ا{c؛

)(4

   !Nإ? ا*#ا qأو ا * u d`GCا!ر dY %& +ا  /ا  /6ا!.ة ا، 2
أو إزا أي `Gط   dYا  /ا %& 30 R M   !J ، /6ا 0  cع
  <   2*L *Yا&W "R -؛

) ب(

إRدات ا(^  }  * uا^  ّ/آT!.ت ر   & ، 6 cإد dY %& W+ا  /ا /6
ا ا& ،W "R -وا   %ن  ! 8 c!/Rا ، /و ّ إTغ ا" /0ا **N %& WGe`  /ا /
ا /6ي ا- T؛

) ج(

إذا *8ر ا !"#أ>/ء   /ها اق إدYل   * u "!  +  /ا   +  /ا dY %&  *Nإدارة
إزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   Gا ا& . ،W "R -ا ^2ل   ?"Rا& Nا" /0ا /
آJ0ء    /:  / dYأو  d(" { N/ا ا& .W "R -و 70أن ُ!2د & %ا 7"dا!Nم * x
ا   +  /ا  < ا  &jا* W d#وا *>Cا ?"R 2ا/خ وأي اTYف & %أ/Eن
!8رات ا/:د اCوزون ا  : %إزا -#d/ #6 ،Wا .*Cو ا& -ا ?"R !"#أن ا & رات
ا %& "2ا  < ا  &jا * x N".ا g:  +  /دي إ?  6 'Yى ا 
2
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ا`   7+ها اق و&Z N؛
)د(
-8
 ":%

  :ف .د أي   N# #إ? ا^!/وق ا!.د ا*ECاف !ى اWGء   ا`* 2ا* YCة
ا  7+  .8ها اق.

 :ف ُ ? اهم  ?"Rو M+ا  / !!2ا %& d`GCاdNـع ا*!( %Rـت ا*#ـ! ،و^ zY
)أ(
) ب(

أن  .6ا !"#ا*و Gا    7+ها اق  0.ا  +ت ا( ّzا*d !8 %أ
TYل   /ا`*وع؛
أن  Yeا !"#وا آت ا  c/وا/ة ا.  /.
 100/41وTY 6/49ل   /ا(.d

ا#Rر ا  ا`*وط ا اردة *Nر

 ا& -ا 2 ?"R !"#اg6و  ا`"  Rإدارة و  /ها اق و Rآ& ا d`GCا N %م  Wأو
-9
ا  M/R  G W K"d_ُ %أ +ا &ء Jات   7+ها اق .و !8وا& oNا ! Gو  ?"Rأن  ن ا آ
ا/ة ا*")  6 cا آ ا/ة ا* (" 6 cووا& -ا  ?"R 7 Gأن  ن ا آ ا/ة ا.و) Gا آ ا/ة
ا.و o2 (Gإ*Lاف ا آ ا/ة ا* d`Ge -".  &  6 cا 7+  !"#ها اق .و ُ ا& -ا?"R !"#
 "Rت ا  Nا!ورّ ا*0ُ !8 %ي & %إEر *ا qأRل ا* !zوا  Nا!/^" .وق اّ!.د ا*ECاف أو &%
إEر * qGا  NاC Kي  ا آت ا/ة ا`*آ & %ها اق.
 : -10ن ا آ ا/ة ا*g6  6 cو  Rن ا( X dا K 0 -6/ا d`GCو /ه واTjغ W/R
  7+ها اق %&  ،ذ  #: ?"R Zال  ا *^2ا -N2ا N6و&*N" Nة ا*) 5  Rب( .و` هb
اg6و  *ورة ا K - 6/ا آ ا/ة ا.و_ Gن ا  o 8وا Kا %& d`G5 cTا. /
و N:م ا آ ا/ة ا.و R! Gا آ ا/ة ا*  / -*E R  6 cا d`GCا ^/ص c8 %& W "R
ا  –6ء & %إEر ا - 6/ا`   7G+ا آ ا/ة ا* . 6 cو o"z  !8ا آ ا/ة ا* 6 c
وا آ ا/ة ا.و Gإ?  ا& %& -اراء `eن ا* #ت  ا آ ا X d( N".واTjغ واg6و ت
ا!ا %& "YإEر ها اق  * 6ا   /ا( %&  ،-6/  ` dذ !NR ZاR+ت  .- 6/" ~/و ا&-
 iا!#أJ ?"R ،و! ا آ ا/ة ا*  6 cوا آ ا/ة ا.و :* Gم ا/ّ#ـ &%
ا" /0ا  /
ا^ ا 2-2 N&Cو   4-2ا ـ -2أ<.
 %& -11ل !Rم  ّ اC ،!"#ي   7#:ا#:Cب - N2  ،اCه!اف ا, N".زا ا اد ا!2دة &%
ا^< ا  2-1 %N&Cا  -2أ< ،أو  ?"R bJ0Rأي و R *Y M+ال Wا اق #N c!/.& ،ا MGe !"#
  Mا ^2ل  ?"Rا  و&!0 ًNول ا ا& ?"R Nا  .و /0" -2ا*!N 76 ، /ه ،أن ! .ّ 2
ا  إ? و M.و&!0 ًNول ز " {N/ %/ا& ?"R Nا  ّ!2د bا" /0ا !.  /أن *#ه ا ?"R !"#و&Mc
 & اJا Mا %آن  ا*Nر أن  2*L "6 #8 -N2ا  ا  & %إEر !+ول ا ا& ?"R Nا .
و*.ف ا 0 MGe !"#ز " /0ا  /أن ('   8ا    Nاّ!2دة & %ا   -7أ< )"( _ت &%
ا  !R 7#6م ال"( R ،آّ آ " *uام  ( _ت اTW:ك  * uاُJ0/ة & %أي   /:ا /6ات،
!Nرة /Eeن !8رات ا/:د اCوزون .و :ف  8/ا" /0ا  /آ   ت !Rم ال اW !"#ا اق
! ?"Rة ،و( إزاءه ا*Nارات ذات ا^" .و !.ا(ذ ه bا*Nارات  `  ،ا 2ا NcR  /.أم ا`*ا{c
ا "#Nو&*N" Nة  5أ.bTR
   *z/R K_(  -12ها اق " ?"R !.أ:س أي *8ار " /0ا %&  /ا?"R *>g !8 #N6
  أ `*وRت أ*Yى &Rd8 %ت اTW:ك أو أي أ d`Gأ*Yى ذات  %& "zا.!"#
3
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 : -13ف  7 06اC !"#ي  N. 7"Eل  ا" /0ا  /و ا آ ا/ة ا*  6 cوا آ ا/ة
ا.و  / * 6  Gها اق .و /ع Yص  M "Rأن  { " آ ا/ة ا*  6 cوا آ ا/ة ا.وG
اTEjع  ?"Rا ".ت ا_*ور "  -N2ال Wا اق.
  -14إ0Gز ا* " اCو?   dYإدارة إزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   Gواق ا*Nن %& W
 WGا /6ا  !2 /: *Yد &  ! Wأ 6 ?^8ح  6 %+j Mى اTW:ك & %ا  -2أ< .و& %
Nء أ*+ N". d`Gى ا %& W g#/ا( dوا2 N/ت ا   W "Rو&*N" Nة ا*)5  Rد( وا*Nة e+* 6& ،7
إ WG ? Wا /6ا    /ا d`GCا . N#و *6:أ d`GاTjغ ا ^/ص  %& W "Rا*Nات
إ Wإ إذا !دت ا" /0اTY  /ف ذ.Z
ا*)1  Rأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ< إ?
 K + / -15ا`*وط اّ!2دة & %ها اق ^*اً   :ق *و آ ل  *Gل و ?"Rا 2/ا%& ّ#
ها اق .وآ& ا^2"dت ا %& ".6ها اق  Wا ?/.ا 6/ب إ  %& Wا*#و آ ل!2   ،د
ا" /0ا * u  /ذ.Z
1$%ت
ا   -1أ< :اـ اد
ادة
ن22-
ن141-ب
ن123-
ن–142ب

ا! Wروآ" رو&" روآ*
ا! Wروآ" رو&" روآ*
ا! Wروآ" رو&" روآ*
ا! Wروآ" رو&" روآ*
ا 0ع ا*%R
ا! Wروآ" رو&" روآ* ن–141ب &%
ا  #ل ا -6ا(" Xا 6رد
ا 0ع

ا*&-

اR 0

+
+
+
+
+

اCو?
اCو?
اCو?
اCو?
اCو?

 dNGا!#ء  %+jا( _ت & %اTW:ك
)/Eeن !8رات ا/:د اCوزون(
16.51
0.62
0.27
0.09
17.49
20.67
38.16

4
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ا& -2 5$%أ :7ا*ه اف وا&5$
ا"7
1-1

2-1

1-2

2-2
3-2

4-2
1-3
2-3
3-3

1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
4ح2-3
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

ادات

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

  !+


 !+

17.49

17.49

15.74

15.74

15.74

15.74

15.74

11.37

  !+

( _ت
!+ول
*و آ ل  *Gل
 اد ا*&، + -
اCو?
اR 0
!8رات
)أ/Eن
اTW:ك اCوزون(
11.37
15.74
15.74
15.74
15.74 15.74
17.49
 17.49
  !+
ا !2ا?^8C
 !+
ا 6ح M
TW:Tك ا " %
 اد ا*&، + -
ا R 0اCو?
)أ/Eن !8رات
اTW:ك اCوزون(
55 000
0
86 500
0
86 500
0
86 500
0
ا  ا1 531 940 M "R -
ا/ة
" آ
ا*)  6 cا ! Gو(
)دور أ* (%
4 125
0
6 487
0
6 487
0
0
6 488
0
  < د Rا آ 114 896
ا* 6 c
ا/ة
)دور أ* (%
10 000
0
25 000
0
30 000
0
20 000
0
ا  ا ا&30 000 M "R -
ا/ة
" آ
ا.و) Gا (7 G
)دور أ* (%
1 300
0
3 250
0
3 900
0
0
2 600
0
  < د Rا آ 3 900
ا.وG
ا/ة
)دور أ* (%
65 000
0
111 500
0
116 500
0
0
106 500
0
إ %+ا  ا1 561 940 -
) M "Rدور أ* (%
5 425
0
9 737
0
10 387
0
0
9 088
0
 0ع   < ا!118 796 R
)دور أ* (%
70 425
0
121 237
0
126 887
0
0
115 588
0
ا  < 1 680 736
إ%+
ا) W "R -دور
أ* (%
إ %+اjزا  ا! Wروآ" رو&" روآ* ن 22-ا 7+  WN N2 ?"R -ها اق )أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إزا ا! Wروآ" رو&" روآ* ن 22-ا*` %& WN N2 . %وRت   N:ا&) W "R -أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
اTW:ك اgه ا  %N#ا! Wروآ" رو&" روآ* ن) 22-أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إ %+اjزا  ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب ا 7+  WN N2 ?"R -ها اق )أ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(
إزا ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب ا*` %& WN N2 . %وRت   N:ا&) W "R -أ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(
اTW:ك اgه ا  %N#ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب )أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إ %+اjزا  ا! Wروآ" رو&" روآ* ن 123-ا 7+  WN N2 ?"R -ها اق)أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إزا ا! Wروآ" رو&" روآ* ن 123-ا*` %& WN N2 . %وRت  oN#:ا ا&) W "R Nأ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(
اTW:ك اgه ا  %N#ا! Wروآ" رو&" روآ* ن) 123-أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إ %+اjزا  ا! Wروآ" رو&" روآ* ن142-ب ا 7+  WN N2 ?"R -ها اق )أ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(
إزا ا! Wروآ" رو&" روآ* ن142-ب ا*` %& WN N2 . %وRت   N:ا&) W "R -أ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(
اTW:ك اgه ا  %N#ا! Wروآ" رو&" روآ* ن142-ب )أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إ %+اjزا  ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ا N6ا(" Xا 7+  WN N2 ?"R -ها
اق)أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
إزا ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ا N6ا(" Xا*` %& WN N2 . %وRت  oN#:ا ا&W "R N
)أ/Eن !8رات اTW:ك اCوزون(
اTW:ك اgه ا  %N#ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ا N6ا(") Xأ/Eن !8رات اTW:ك
اCوزون(

5

  !+

1 846 440

138 483

115 000

14 950

1 961 440
153 433
2 114 873

5.50
  !+
11.01
0.62
  !+
0.00
0.00
  !+
0.27
0.00
  !+
0.09
14.96
  !+
5.71
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ا& -3 5$%أ :7ا' ول ا=! #ا<  ?#ا&5$
*0 :ي ا   %& *~/ا`*ا {cا " "#Nا& %& M "R Nا+ع ا %& %Gا /6ا!2دة & %ا  -2
.1
أ<.
ا& -4 5$%أ < 5A : 7ر $و DBCا&!%
1

 :ف  **N <eا  /و dYا 7"d  /آ  6Y  2*LأJ+اء:
)أ(

*6 **Nود* ،د &  MاG #ت  76ا /6اe` ،  Nن ا!Nم ا*2ز  /ا /6ا**N" N6
ا ،-6و  ?"R - ".ا, -".  & !"#زا ا  اد ،وآ   إW:م ("< اE`/ت & ،W
وآ   ار#ط  .'.# W_.و %x#/أن ` ا ?"R **Nا اد ا!/6ة 5وزون ا %أز"o
آ*L# 0 /ة   /ا 76 ،d`GCادة ،وا   +  /ا "!#ا !(6وا!#ا cذات ا^"
ا %أد6" ،o"Yح  ". * &  G5ت " /0ا %& * x  q/ R  /ا>.#Gت ذات
ا^" /خ .و %x#/أن  X"6ا **Nا_ ء آ ?"R Zا0Gjزات وا(*#ات وا!2ت
ا* <"( d#اE`/ت ا!ر %& +ا( ،dوأن  ?"R -".أي * xات *dأ  ?"Rا~*وف
& %ا ،!"#وأن !Nم  * uذ   Zا ".ت ذات ا^" .و %x#/أن ` ا **Nأ_ ?"R
 ".ت  Rأي * xات Nر (XdY) d( Gا  /ا  /6ا ،W!N -6آ2ت ا،* Ye
و ت ا!(:ام ا*و %& GإRدة (^ } اTY #ل   /ا`* ?"R ،2ا 2/ا ^/ص
 %& M "Rا*Nة   7ها اق ،أو  * uذ  Zا* xات ،وأن !Nم *#رات !و> .Wو%dx :
ا **Nا*6ود  K +ا /6ات ذات ا^" ا!2دة & %ا*Nة ا*)5  Rأ(  اق ،و 
 &jإ? ذ Zأن ` أ_  ".ت  Rا %& d`GCا /6ا 2؛

) ب(

 dY qcG  -N2" **Nإدارة إزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   GواTW:ك ا اد
ا`ر إ  %& Wا  -1أ< ،آ ه  %& #ا*Nة ا*)5  Rب(  اق .و  *Nر
ا" /0اTY  /ف ذ !N . ،Zها ا K -N2آ Y 7"Eص `*  2ا`*ا {cو.
أن !Nم ا  -N2اTW:ك  K 0ا /6ات ذات ا^"  ?"Rا 2/ا!2د & %ا*Nة ا*)5  Rأ(
 اق ا *`  %ا" /0إ? W/R -N2 **N "6؛

) ج(

وE`/" %dY <zت ا WG ? W K"d_ُ : %ا /6ا 7"E !N .Jا`* 2ا ،
 Kإ*از ا*ا  Xا d`GCو Kأ Yا0رب ا  #6وا!Nم ا*2ز &  / %ا`*ا {cاN6
  .ا#Rر؛ و!N:م اG #ت ا  اردة & %ا( 76 dا /6ا .  Nو %x#/أن _
ا  <zأ_ اLjرة إ? ا( dا`" وا!Nم ا*2ز  R T_& ،أي * xات    /
ا ~/ر أن *dأ  ?"Rا( dا`" .و %x#/أن  %dxها ا  <zا /6ات ا!2دة & %ا*Nة
ا*)5  Rد(  اق .آ  %x#/أن !2د ا   ^ <zا* xات ا %أد ?"R o"Yا(d
ا`" وأن !Nم * 6ا  .Wو  !Nو <zا d`GCا  "#N6آJ0ء   Gا > Mz  N
ا **Nا*6دي   7+ا*Nة ا*)  Rب( أbTR؛

)د(

  R 0ا ".ت ا   ا(N K 0 zر* ا  /ا  /6و XdYا  /ا  /6ا!N
 TYل !R8ة  Gت  ?"Rا .oG*Gjو!.:ل ه bا ".ت ا   ،ا76 W!N . %
ا /6ا K   Nآ  ،2*L 7"Eآ  Tا*6ود وا  <zا(ص ) **Nا *~Gا*Nة
ا*)1  Rأ( أ (bTRوا() dا *~Gا*Nة ا*)1  Rج( أ ،(bTRو dYا  /ا  /6وأي
* xات & %ا( dا`" ،و G %dx:ا*ات ا  /JواE`/ت؛

) ه(

  / J+ي 

ا*N& Y %ات }(" ،ا*Nات ا*)1   Rأ( إ? )1د( أ.bTR
6
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ا& -5 5$%أ Hّ3I :7ت ا Gوا*دوار ا&F <#+
 ? :ا !ة ا 5  /Eوزون & %إآ ادور %& ،إEر وزارة ا^R/ت وا /  "R - 6/ ، +Gj
1
ا`*وع و :ن g6و  Rا - 6/ا  dY qG*# %/Eإدارة إزا ا اد ا! Wروآ"*و&" روآ* M*  G
!R6ة  ا آت ا/ة.
و :ن ا !ة ا 5  /Eوزون g6و R
2
وا`*.ت وإGذه.

ر  / dY !zاjزا ،و .إTRن ا: 6ت

و R!:ا !ة ا 5  /Eوزون ا آ ا/ة ا*  6 cوا آ ا/ة ا.و %& Gإ!Rاد  XdYا /
3
ا  /6واNر* ا* "   W!Nإ? ا" 0ا. /
و :ف "Jم ا اء وا R - 6/آ 7
4
ا   ~/ا  0jد ا!Nرات وا   Rا/ %ه

 dY  /اjزا و("< ا ".ت ا .وا*+jاءات
 إآ ادور6 G ،ق اCو ت ا.  2

و dY *! :اjزا &**  -س  bWا    M/ . -6/  <eا !ة ا 5  /Eوزون وR! K
5
" %ا آت ا/ة و*#Yا Wcوا Wآ ا  ::Cا_*ور "!TR .Rوة  ?"Rذ ?  : ،Zا "R -6/
ا ز Kا!. %"2ات ا(! ا*0 : %ي *Lاؤه  TYل إ*+اءات ا`*اء " آ ا/ة ا*. 6 c
ا& -6 5$%أ :7دور اآ  ا!%ة اHK
1

 :ـ ن ا آـ ا* 6 cـ g6و R 0 Rـ  ا!2 d`GCد & %و> Nـ ا`*وع  ?"Rا 2/ا:%
ن ا   -Nّ 2اCداء وا -Nّ 2ا ?_N %ها اق وا*+jاءات وا#ّ"dت ا!ا "Y
)أ(
z
 ?"R ،M zا  2/ا dY %& ّ #إدارة إزا ا  اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   Gا( ّ
ا( ّ
!"#؛
) ب(

!R6ة ا %& !"#إRـ!اد  XdYا  /واNرــ* اN Tـ  ?"Rا 2/ا #ـ & %ا ـ -4أ<؛

) ج(

 N6 -ّN2 !Nإ? ا" /0ا   /أن اCه!اف  oNN2 !8وأن ا d`GCا  /6ا*W d#
 !8أُآ" ?"R oا 2/ا dY %& ّ#ا K ?`   /ا  -4أ<؛

)د(

اeآّ!  أ Yا0رب ا  #6وا!Nم ا*2ز  .ا#Rر & %ا :ت ا( dا`" و&%
 XdYا  /ا  /6ا K  ` "#Nا *Nا* 11  Rو)1د(  ا  -4أ<؛

) ه(

ا &ء #"dت اTjغ ا(N zر* ا  /ا  /6و XdYا  /ا  /6وا( dا`" ?"R
ا 2/ا!2د & %ا  -4أ<  W!Nإ? ا" /0ا . /و` #"dت اTjغ !N ?"R
Nر*  RاE`/ت ا W K"d_ %ا آ ا/ة ا.وG؛

) و(

ن   /ا(*#اء ا/N
ا* 6 c؛

"*ا.+ت ا /Nا!ّW. %ت  Wا آ ا/ة

) ز(

إ*+اء ّ Wم ا*Ljاف ا "d؛

) ح(

ن و  +د ّ ` dY  /   ّ   " xا .& N*d  /و  &` 6واTjغ
ا! R - 8اG #ت؛

ا"N6

اgهّ"

7
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) ط(

E`G - 6/ت ا آ ا/ة ا.و ،Gون ا Kا %& cTاd`GC؛

) ي(

& 'Y  %ا  !R 0 Gم ال و&*N" Nة   11اق` ،!!2 ،ور  Kا!"#
وا آ ا/ة ا.و } ^( ،Gا( _ت ("<  /د ا Jا  Gو  آ وآ /ة أو
> /.  c/؛

) ك(

ن ا #ا!&  W & !/6 !"#" Rإ? ا.:ل ا*Lgات؛
ن أ 

) ل(

 !Nا!R6ة &   R! -".ا: 6ت ا .وا! Rاjداري وا !/R %/Nا.7"d

 !.ا`ور  Kا !"#وأ Yأي راء َ*.ب  . W/Rا#Rر N: ،م ا آ ا/ة ا* Y  6 cر آ ن
2
 N6و " *+, Mاء ا dY qcG  -N2إدارة إزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ*   GواTW:ك ا اد
اآ رة & %ا  -1أ< ،و&+  Nء *Nة ا*)5  Rب(  اق وا*Nة ا*)1  Rب(  ا  -4
أ<.
ا&  -6 5$%ء :دور اآ  ا!%ة ا& +و 
 ن ا آ ا.وg6 Gو  R 0 Rأ .d`Gو!2د ه bا %& d`GCا( dا`" ،و` ?"R
1
ا:?"R 8C
)أ(

 !Nا!R6ة & %إ!Rاد ا: 6ت ا !/R .ا7"d؛

) ب(

!R6ة ا  / %& !"#و   Nا d`GCا W  %ا آ ا/ة ا.و ،Gوا* +ع إ? ا آ
ا/ة ا*_  6 cن  - 6/ا %& Kاd`GC؛

) ج(

N !Nر*  Rه bا d`GCإ? ا آ ا/ة ا*j  6 cدرا %& W+اNر* ا ?"R .0ا2/
ا ارد & %ا  -4أ<.

ا& -7 5$%أ S/ :7ت  ا&QRH 5$

م ا &Oل


و&*N" Nة   11ها اق "# ' (  ،ا  ا(^ّ} !Nار  180دورا أ*   Rآ ّ
1
آ " *uام  اTW:ك اي 0وز ا 6ى ا!2د & %ا^<   2-1ا  -2أ<   W & -N2  /:
ا!Wف ا!2د & %ا^<   2-1ا  -2أ<.
ا& -8 5$%أ R :7ت  Uدة ا< Bت
و&+  Nء & %ا*Nر  74/61و : ،15/63ف !Nم *` 7"Eوع jزا ا!(:ام ا   ا  N#
1
ا! Wروآ" رو&" روآ* ن_141ب ا  +د & %ا  #ت ا N6ا(" Xا 6ردة وه  5.71 %أ/Eن !8رات
ا/:د اCوزون ،وذTY Zل ا* " اCو?   dYإدارة إزا ا اد ا! Wروآ" رو&" روآ* {  !/R ، G
 iا " وا %& _(/ا ت ا *ار ا %.اR .:
ا   +  /ا ا 0دة وا .
ا! Wروآ" رو&" روآ* ن141-ب ا!(6م & %ا`/ت ا^* xة.

8
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اـ ا 



اّ ق   ا دور وا  %ا ! "# $وق ا)$د ا('اف
 +ن  ,-ا/0$1ك ااد ا0روآروروآ2
 ادور )"ا"!"( وا ./ا)*+ ,-  %  .اء ' & $%
ّ ها اق اه 
-1
ا-8ل ا)ا  56ا ّد ا!.ة 4وزون اّ!1دة  $%ا   -1أ") :ا ا ّد"( إ> آ  < !6ره  7.59
أ.Fن !6رات ا.8د اDوزون  1ل  / ). 1آ Hن ا K >L  2020 $Hا!/اول ا)"  .Mو آ ل
 )Hل.
 ا ,%ا"ـ!  >PاMام !1ود اST8ك ا .ي  ا ّد  >Pا 1.ا"ّ  $%ا :Oا 2-1 $N%D
-2
ا   -2أ") :اDه!اف وا "(  P SX%ا!/ول ا)" & ' $.Mو آ ل  )Hل  K /ا اد
اYر إ  $% Tا  -1أ .:و "Nا"! أ Z "N ،ZّHها اق وو%ء ا ./ا!ّT-  .ا   Tاّ!1دة $%
ا)Nة  !N ،3ا 5F $% ,1أو   !M $ّNا   ا!.Oوق اّ!-د ا)FDاف D ".ي اST8ك  اد
/وز ا ى ا!1د  $%ا :Oا  2-1 $N%Dا  -2أ"P :ر^ ا'` ة ا $%  _T.ا' Xت  *5
ها اق  K /ا اد ا!.ة 4وزون ا!1دة  $%ا  -1أ ،:وa ,-  %ي اST8ك /وز ا ى
ا!1د   دة  $%ا Oا 3-1-4 N%Dو 3-5-4 ، 3-4-4 ،3-3-4 ،3-2-4و ) 3-6-4اST8ك اdه
ا"  ($Nآ  ا اد.
 eا"!أ) %  >P ،
ره ً.ل ا"! Mا Zا!1دة  $%ها اق  ،ا ,%ا ./ا ، .
-3
 eا"!أ،
ا  اّ!1د  $%ا :Oا  1-3 $N%Dا   -2أ .!" :و )% 8ا ./ا  .ها ا  ،
 $%ا*Pت ا ./ا  .اّ!1دة  $%ا   -3أ!*") :ول ز  $.ا >P N%ا "(.
 ا ,%ا"!   . >Pها اق و h`' N%ا  P`Nاg !Nزا ا اد ا! Tروآ رو %روآ) . H
-4
  ! , N1ود اST8ك اآ رة
وو)N N%ة ا))5  Pب(  ها اق 8 ،ف  "Nا"! إ*)اء ّ N ,ّN1
 اد آ  $% $aا  2.1 :Oا  -2أ  :ها اق .و)/ 8ى ا , N1اYر إ  Zأ :   ^SP
ا آ ا  _.أو اّ.ة ا. .-
 K.8ا ./ا !N P  .ا  و!/ ًN%ول ا  $.Mا >P N%ا  !P  $%م و%ء ا"!
-5
)Yوط ا  <  Hأ "6 K 8ا*ع ا ./ا  .ا!1د  $%ا!/ول ا  $.Mا >P N%ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا"!  ,N !6اDه!اف ا!1دة  $%ا  2-1 :Oا  -2أ K / :ا .ات ا.ّ.-
وا .ات ا  .-ه K * $ا .ات  .ا .ا T % m $ا ا >P N%ها اق .و>.
ا .ات ا T % !*  $اMام Sgغ " Hت ا")ا oا $% )`Nر nاN-Hد ا*ع ا./
ا  .اي !Nم  5F Z %ا ؛
أن  ا , N1  N  Y ,N1ه^ اDه!اف ،إ إذا )6رت ا ./ا  .أن ها ا,N1
 ` ) sب؛
أن  ن ا"! !6 !6م Nر) ا  .ا >P  .ه  uا  -4أN  L") :ر) و h`vا(" .
 $`wآ   .8ا .ات ا   Nا ،Nو ) Yإ> أ  ,N !6 ZHى !Nم  ا .
 `YH4ا)ُL $ع  $% T %ا)Yا_ zا ا N8 T P ,%وأن !-ل )yف ا  اح 
1
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ا 1)Yا ا $% 20 P !M N8 T P ,%ا_ وأن ا)Yا_ zا)vDى ا اm%)y !6 T P ,%
 ؛
)د( أن  ن ا"! ّ!6 !6م  >P  .8  . `vه  uا   -4أ $`w :آ TH >   N .8
ا .ا   T % 5`ُ $ا 1)Yا   >XNا!/ول ا ،  $.Mأو >   !Pاآل
*  Kا `YHDا اردة   $% Z %ا 1)Yا) vDة؛
أن  ن ا ". ،!   m!6  1إ> *  Kا`"ت ا !Nإ> ا*ع ا وا
) ه(
و  *  ،^!-د }Hم و) . $.Fا | vوا  ,-  % |O1اردات  ا اد
ا! Tروآ رو %روآ)  ، Hو ,"`. !.PاHg ،)Dج واOدرات ،وaن ا}.م  Xال
ا"! !/ول اg $.Mزا ا اد ا! Tروآ رو %روآ)   Hا O.ص ) $% Z Pو آ ل
 )Hل !ة ها اق.
 8ف  Xا"! إ*)اء ر !yد`YHD , 6ـ >XN Zها اق .و 8ف ) !yاّ8dت اّ!1دة $%
-6
ا ـ  -5أّ8d") :ت ا) !yواDدوار"( و"   . Pا `YHDا h`v T.X $ا  .ا  .اN
وD ًN%دواره وdو  Tاّ!1دة  $%ا  -5أ .:و KX' 8ها ا) !yأ ,ّN1 ًXا >P ّNا 1.ا"ّ
 $%ا)Nة  4أ.^SP
و ا ,%ا ./ا >P  .أن  ن !ى ا"! )و $% HإPدة ' | Oا" ا ا ،T P ,%أو *Mء 
-7
ه^ ا" و )ّw ًN%ا})وف  ،أ*  , N1أ $% &v 8اST8ك وإزا  اد ا!1دة  $%ا  -1أ::
)أ(

-8
 :$

إPدات ا' | Oا ّ.OآS!-ت ر_ ّ  5/أن ُ ً< ًN" ,إ !N  .8  . `v $%
" ه    $% K6ا)Nة ا)) 5  Pد( أ ^SPأو آ!N _6  .8  . `' z  N.م < H
أ "6 K 8أي ا*ع  ./ا   .ا .T P N%و ,-ا) wات ا)_    :$
أن  N ,-ا !Pأو 8 8ت ا!.Oوق ا!-د ا)FDاف؛

)(1

ا_ ا $

)(2

ا) wات اd $دي إ>  !-أي )Lط  )Lوط ها اق؛

)(3

ا) wات  $%ا ت ا    .ا') |Oادى ا آت ا  _.أو ا.ة
' :ا)Yا_z؛

)(4

   !Nإ> ا")ا oأو ا ) s `YHDا!ر*  `v $%ا  .ا  .ا!-ة ا، 1
أو إزا أي YHط   `vا  .ا $% 30 P Z   !M ، .ا_   /ع
    1)L )v :اT P ,%؛

) ب(

إPدات ا' ) s |  Oا ّ. OآS!-ت ر_     % ،إد* `v $% Tا  .ا .
ا ا ،T P ,%وا   $ن  ! 6 _!.Pا ، .و ّ إSغ ا ./ا ))N $% THaY  .ا .
ا .ي ا, S؛

) ج(

  8ف -د أي " "  Nإ> ا!.Oوق ا!-د ا)FDاف !ى اTHء   ا 1)Yا) vDة
ا  5*  -6ها اق.

 8ف ُ > اهم  >Pو* Zا  . !!1ا $% `YHDا`Nـع ا)!' $Pـت ا")ـ! ،وyv O
)أ(

أن  -ا"! ا)و Hا   * 5ها اق  /-ا  *ت ا' ّyا)` !6 $أ
Svل   .ا)Yوع؛

2
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) ب(

أن  vaا"! وا آت ا  _.وا.ة ا-  .-
 100/41وSv 6/49ل   .ا'`.

ا"Pر ا  ا)Yوط ا اردة )Nر

 ا ,%ا"!  1 >Pاdو  ا P Yإدارة و  .ها اق و Pآ %ا `YHDا N $م  Tأو
-9
ا  Z.P  H T K`Xُ $أ* ا %ء Mات  * 5ها اق .و !6وا ,%ا _ >P $"!.أن  ن ا آ
ا.ة ا)_   )"ا آ ا.ة ا)_  "( ووا ,%ا  >P 5 Hأن  ن ا آ ا.ة ا-و) Hا آ ا.ة
ا-و m1 (Hإ)Lاف ا آ ا.ة ا)_    `YHa ,-  %ا"!  * 5ها اق .و ُ ا ,%ا"! >P
 Pت ا  Nا!ورّ ا)/ُ !6 $ي  $%إFر )ا oأPل ا) !yوا  Nا!.O -وق اّ!-د ا)FDاف أو $%
إFر ) oHا  NاD Kي  ا آت ا.ة ا)Yآ  $%ها اق.
 8 -10ن ا آ ا.ة ا)_   dو  Pن ا'`  hا K / ,.ا `YHDو .ه واSgغ T.P
 * 5ها اق $%  ،ذ   "8 >Pال  ا )O1ا ,N1ا Nو)N N%ة ا)) 5  Pب( .و Yه^
اdو  )ورة ا K , .ا آ ا.ة ا-وX Hن ا  m 6وا Kا $% `YH4 _Sا. .
و N8م ا آ ا.ة ا-و P! Hا آ ا.ة ا)_     . ,)F Pا `YHDا O.ص _6 $% T P
ا  –6ء  $%إFر ا , .ا 5H*  Yا آ ا.ة ا)_   .و my  !6ا آ ا.ة ا)_  
وا آ ا.ة ا-و Hإ>  ا $% ,%اراء aYن ا) "ت  ا آ ا h `' N-واSgغ واdو ت
ا!ا $% vإFر ها اق   )ا   .ا'`  $%  ،,.  Yذ  !NPا*Pت  ., . }.و ا,%
 eا"!أM >P ،و! ا آ ا.ة ا)_   وا آ ا.ة ا-و 8) Hم ا"ّ.ـ $%
ا ./ا  .
ا Oا 2-2 N%Dو   4-2ا ـ -2أ.:
 $% -11ل !Pم  ّ ا"!D ،ي   5"8ا"8Dب , N1  ،اDه!اف ا+ N-زا ا اد ا!1دة $%
ا :Oا  2-1 $N%Dا  -2أ ،:أو  >P ^M/Pأي و* P )v Zال Tا اق "N _!.-% ،ا"!  ZHa
 Z ,ا O1ل  >Pا  و!/ ًN%ول ا ا >P N%ا  .و ./ ,1ا)!N 5 ، .ه ،أن ! -
ّ 1
ا  إ> و Z-و!/ ًN%ول ز  zN. $.ا >P N%ا  ّ!1د^ ا ./ا !-  .أن ")ه ا"!  >PوZ_%
  %اMا Zا $آن  ا)Nر أن  1)L  "6 ,N1ا  ا   $%إFر *!ول ا ا >P N%ا .
و)-ف ا"!  / ZHaز  ./ا  .أن '&   6ا    Nاّ!1دة  $%ا   -7أX '") :ت $%
ا  "!P 5م ال"( P ،آّ آ  )sام  ' Xت اST8ك  ) sاُM/.ة  $%أي   .8ا .ات،
!Nرة .Faن !6رات ا.8د اDوزون .و 8ف  6.ا ./ا  .آ   ت !Pم ال ا"! Tا اق
! >Pة ،و' إزاءه ا)Nارات ذات ا .Oو !-ا'ذ ه^ ا)Nارات  Y  ،ا 1ا N_P  .-أم ا)Yا_z
ا "Nو)N N%ة  5أ.^SP
   )y.P KX'  -12ها اق  >P !-أ8س أي )6ار  ./ا $%  .ا>P )<d !6 "N
  أ )YوPت أ)vى P`6 $%ت اST8ك أو أي أ `YHأ)vى ذات  $% yا"!.
 8 -13ف  5 /ا"! Dي  N- 5Fل  ا ./ا  .و ا آ ا.ة ا)_   وا آ ا.ة
ا-و  . )   Hها اق .و .ع vص  Z Pأن    zآ ا.ة ا)_   وا آ ا.ة ا-وH
اSFgع  >Pا -ت ا)Xور   ,N1ال Tا اق.
  -14إ/Hز ا)  اDو>   `vإدارة إزا ا اد ا! Tروآ رو %روآ)   Hواق ا)Nن $% T
 THا .ا  !1 .8 )vد  ! T %أ  >O6ح   $*g Zى اST8ك  $%ا  -2أ .:و $%
Nء أ)* N- `YHى ا $% T d".ا'` وا1 N.ت ا   T Pو)N N%ة ا))5  Pد( وا)Nة a*) % ،7
إ TH > Tا .ا    .ا `YHDا" . Nو )8أ `YHاSgغ ا O.ص  $% T Pا)Nات
إ Tإ إذا !دت ا ./اSv  .ف ذ .
ا))1  Pأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ :إ>
3
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 K * . -15ا)Yوط اّ!1دة  $%ها اق )Oاً   8ق )و آ ل  )Hل و >Pا 1.ا"ّ $%
ها اق .وآ %ا1`Oت ا $% -ها اق  Tا >.-ا .ب إ  $% Tا")و آ ل!1   ،د
ا ./ا ) s  .ذ .

/"#ت
ا   -1أ ::اـ اد
ادة

ا),%

*
ا! Tروآ رو %روآ) ن22-
*
ا! Tروآ رو %روآ) ن 141-ب
*
ا! Tروآ رو %روآ) ن 142-ب
*
ا! Tروآ رو %روآ) ن123-
*
ا! Tروآ رو %روآ) ن124-
ا /ع ا) * $P
ا! Tروآ رو %روآ) ن–141ب $%
ا"  ت ا ردة

اP /
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>

 /ع ا اد ا! Tروآ رو %روآ)  H

 `NHا"!ء  $*gا' Xت  $%اST8ك
).Faن !6رات ا.8د اDوزون(
8.15
3.34
0.03
0.05
0.11
11.68
4.94
16.62

5
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ا -2 6"#$أ :8ا(هاف وا6"$
ا!8
1-1

2-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4

ادات

2011

2012

2014

2013

2015

2016

-2017
2019

*!ول ' Xت )و آ ل
 )Hل  اد ا)، * ,%
10.51
10.51
10.51
11.68
  *! 11.68
  *!
ا P /اDو> )أ.Fن
!6رات اST8ك اDوزون(
ا !1ا >O6Dا ح Z
ST8Sك ا    $اد
10.51
10.51
10.51
11.68
  *! 11.68
  *!
ا) ، * ,%اP /
اDو> )أ.Fن !6رات
اST8ك اDوزون(
ا  ا  Z P ,آ
0
94 000
58 928
0
0
0
ا.ة ا)_   )ا _530 349 ($"!.
)دور أ) ($
   :د Pا آ ا.ة
0
7 050
4 420
0
0
0
39 776
ا)_   )دور أ) ($
ا  ا ا  Z P ,%آ
0
171 000
18 500
0
0
0
ا.ة ا-و) Hا 166 500 (5 H
)دور أ) ($
   :د Pا آ ا.ة
0
4 680
650
0
0
0
5 850
ا-و) Hدور أ) ($
إ* $ا  اZ P ,
0
265 000
77 428
0
0
0
696 849
)دور أ) ($
 /ع   ا!P
0
11 730
5 070
0
0
0
45 626
إ* $ا   :اT P ,
0
276 730
82 498
0
0
0
742 475
)دور أ) ($
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن 22-ا 5*  TN N1 >P ,ها اق )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا! Tروآ رو %روآ) ن 22-ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا! Tروآ رو %روآ) ن) 22-أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن141-ب ا 5*  TN N1 >P ,ها اق )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا! Tروآ رو %روآ) ن141-ب ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا! Tروآ رو %روآ) ن141-ب )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن142-ب ا 5*  TN N1 >P ,ها اق )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا! Tروآ رو %روآ) ن142-ب ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا! Tروآ رو %روآ) ن142-ب )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن 123-ا 5*  TN N1 >P ,ها اق )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا! Tروآ رو %روآ) ن 123-ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا! Tروآ رو %روآ) ن) 123-أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن 124-ا 5*  TN N1 >P ,ها اق )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا! Tروآ رو %روآ) ن 124-ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا! Tروآ رو %روآ) ن) 124-أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إ* $اgزا  ا! Tروآ رو %روآ) ن 141-ب  $%ا"  ت ا Nا' hا ردة ا 5*  TN N1 >P ,ها اق
)أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
إزا ا"  ت ا)Y $% TN N1 - $وPت   N8ا) T P ,%أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(
اST8ك اdه ا"  $Nا"  ت )أ.Fن !6رات اST8ك اDوزون(

5

2020
7.59

ا%ع
  *!

7.59

  *!

16 000

699 277

1 200

52 446

19 000

375 000

520

11 700

35 000

1 074 277

1 720

64 146

36 720

1 138 423

2.85
  *!
5.3
1.05
  *!
2.29
0.03
  *!
0
0.05
  *!
0
0.11
  *!
0
4.94
  *!
0
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ا -3 6"#$أ :8ا%ول ا F Gا I Eا6"$
.1
أ.:

)/ 8ي ا   $% )}.ا)Yا_ zا  "Nا $% Z P N%ا*ع ا $% ) vDا .ا!1دة  $%ا  -2

ا -4 6"#$أ E 6J : 8ر" و MKLا# $
1

 8ف  ))N :aا  .و `vا 5`  .آ  v  1)Lأ*Mاء:
)أ(

) ))Nود) ،د  Z %ا" Hت  5ا .اaY ،  Nن ا!Nم ا)1ز  .ا .ا))N N
ا ،,و  >P , -ا"! + ,-  %زا ا  اد ،وآ   إT8م ' :اFY.ت ،T %
وآ   ار"ط  .&-" TX-و $w".أن  Yا >P ))Nا اد ا!.ة 4وزون ا $أزm
آ)L" / .ة   .ا 5 ،`YHDادة ،وا   *  .ا"! ا'! وا"!ا_ ذات اO
ا $أد ،mvح  - ) %  H4ت  ./ا $% ) w  o. P  .ا<-"Hت ذات
ا. Oخ .و $w".أن  hا ))Nا Xء آ  >Pا/Hgزات وا'")ات وا!1ت
ا)"` ' :اFY.ت ا!ر*  $%ا'` ،وأن  >P ,-أي ) wات `)أ  >Pا})وف
 $%ا"! ،وأن !Nم  ) sذ    ا -ت ذات ا .Oو $w".أن  Yا ))Nأ>P X
 -ت  Pأي ) wات Nر (h`v) `' Hا  .ا  .ا ،T!N ,آ1ت ا،) va
و ت ا!'8ام ا)و $% HإPدة ' | Oا" Svل   .ا >P ،1)Yا 1.ا O.ص
 $% Z Pا)Nة   7ها اق ،أو  ) sذ  ا) wات ،وأن !Nم ")رات !و< .Tو$`w 8
ا ))Nا)ود *  Kا .ات ذات ا Oا!1دة  $%ا)Nة ا))5  Pأ(  اق ،و 
 %gإ> ذ أن  Yأ - Xت  Pا $% `YHDا .ا 1؛

) ب(

 `v o_H  ,N1 ))Nإدارة إزا ا اد ا! Tروآ رو %روآ)   HواST8ك ا اد
اYر إ  $% Tا  -1أ ،:آ ه "  $%ا)Nة ا))5  Pب(  اق .و  )Nر
ا ./اSv  .ف ذ  !N - ،ها ا K ,N1آ v 5Fص   1)Yا)Yا_ zو-
أن !Nم ا  ,N1اST8ك  K /ا .ات ذات ا >P Oا 1.ا!1د  $%ا)Nة ا))5  Pأ(
 اق ا )Y  $ا ./إ>  T.P ,N1 ))N؛

) ج(

وFY. $`v :yت ا TH > T K`Xُ 8 $ا .ا 5F !N -Mا 1)Yا ،
 Kإ)از ا)ا  hا `YHDو Kأ vا/رب ا " وا!Nم ا)1ز   . $%ا)Yا_ zاN
  -ا"Pر؛ و!N8م ا" Hت ا  اردة  $%ا'`  5ا .ا .  Nو $w".أن X
ا  :yأ XاLgرة إ> ا'` ا Yوا!Nم ا)1ز  P SX% ،أي ) wات    .
ا }.ر أن `)أ  >Pا'` ا .Yو $w".أن  $`wها ا  :yا .ات ا!1دة  $%ا)Nة
ا))5  Pد(  اق .آ  $w".أن !1د ا   O :yا) wات ا $أد >P mvا'`
ا Yوأن !Nم  )ا  .Tو  !Nو :yا `YHDا  "NآM/ء   Hا < Zy  N
ا ))Nا)دي  * 5ا)Nة ا))  Pب( أ^SP؛

)د(

  P /ا -ت ا   ا'N K / yر) ا  .ا  .و h`vا  .ا  .ا!N
 Svل !P6ة  Hت  >Pا .mH)Hgو!-8ل ه^ ا -ت ا   ،ا5 T!N - $
ا .ا K   Nآ  ،1)L 5Fآ  Sا)ود وا  :yا'ص ) ))Nا )}Hا)Nة
ا))1  Pأ( أ (^SPوا'` )ا )}Hا)Nة ا))1  Pج( أ ،(^SPو `vا  .ا  .وأي
) wات  $%ا'` ا ،Yو H $`w8ا)ات ا  .MواFY.ت؛

) ه(

 * . Mي 

ا)N% v $ات |' ،ا)Nات ا))1   Pأ( إ> )1د( أ.^SP
6
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ا -5 6"#$أ ّ1P :8ت ا Oوا(دوار اN E)$
 8 1ف ُ `YHa K`Xا))Y $% !yوع ا) !yوا) $% 6أ<.ء  `v  .إدارة إزا ا اد
ا! Tروآ رو %روآ)  ، Hو K *  . Y8ا)YوPت دا vا'`؛ وا) !yا  . }.ا)YوPت
واo_.؛ وإ!Pاد اNر) ا!ور  o_H Pا)YوPت   ) ا Nم )*gاءات ا " O؛ و !NاNر)
ا)    Pا)YوPت  $%ا  m 6ا 58.إ> ا ./ا ، .وا) !yا ` }.رات ا ق وا/ه>P Z
ا ! -Oا  $.Fوا!و.$
ا -6 6"#$أ :8دور اآ  ا #ة اQ
1

 8ـ ن ا آـ ا)_  ـ dو P / Pـ  ا!1 `YHDد  $%و< Nـ ا)Yوع  >Pا 1.ا:$
ن ا   ,Nّ 1اDداء وا ,Nّ 1ا >XN $ها اق وا)*gاءات وا`ّ"ت ا!ا v
)أ(
y
 >P ،Z yا  1.ا" ّ  `v $%إدارة إزا ا  اد ا! Tروآ رو %روآ)   Hا' ّ
ا' ّ
"!؛
) ب(

!Pة ا"!  $%إPـ!اد  h`vا  .واNرــ) اN Sـ  >Pا 1.ا" ـ  $%ا ـ -4أ:؛

) ج(

 N ,ّN1 !Nإ> ا ./ا   .أن اDه!اف  mNN1 !6وأن ا `YHDا  .ا)"` T
 !6أُآ >P mا 1.ا"ّ  `v $%ا K >Y   .ا  -4أ:؛

)د(

اaآّ!  أ vا/رب ا " وا!Nم ا)1ز  -ا"Pر  $%ا 8ت ا'` ا Yو$%
 h`vا  .ا  .ا K  Y "Nا )Nا))1  Pج( و)1د(  ا  -4أ:؛

) ه(

ا %ء `"ت اSgغ ا'N yر) ا  .ا  .و h`vا  .ا  .وا'` ا>P Y
ا 1.ا!1د  $%ا  -4أ T!N :إ> ا ./ا . .و"` Yت اSgغ !N >P
Nر)  PاFY.ت ا T K`X $ا آ ا.ة ا-وH؛

) و(

ن   .ا'")اء ا.N
ا)_  ؛

)ا*-ت ا .Nا!ّT- $ت  Tا آ ا.ة

) ز(

إ*)اء ّ Tم ا)Lgاف ا` ؛

) ح(

ن و*  د ّ  `v  .   ّ    wYا -% N)`  .و   %YواSgغ
ا! P , 6ا" Hت؛

) ط(

FYH , .ت ا آ ا.ة ا-و ،Hون ا Kا $% _Sا`YHD؛

) ي(

 &v  $%ا  !P / Hم ال و)N N%ة   11اقY ،!!1 ،ور  Kا"!
وا آ ا.ة ا-و | O' ،Hا' Xت ' . :د ا Mا  Hو  آ وآ .ة أو
< .-  _.؛

) ك(

ن ا" ا! T % !. !" P %إ> ا-8ل ا)Ldات؛
ن أ 

) ل(

 !Nا!Pة  P! ,-  %ا 8ت ا -وا! Pاgداري وا !.P $.Nا`.5

اN

اdهّ

7
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 !-اYور  Kا"! وأ vأي راء َ)-ب  - T.Pا"Pر N8 ،م ا آ ا.ة ا)_    vر آ ن
2
 Nو  )*+ Zاء ا `v o_H  ,N1إدارة إزا ا اد ا! Tروآ رو %روآ)   HواST8ك ا اد
اآ رة  $%ا  -1أ ،:و*  N%ء )Nة ا))5  Pب(  اق وا)Nة ا))1  Pب(  ا  -4
أ.:
ا  -6 6"#$ء :دور اآ  ا #ة ا )$و2
 ن ا آ ا-وd Hو  P / Pأ .`YHو!1د ه^ ا $% `YHDا'` ا ،Yو>P Y
1
ا:>P 6D
)أ(

 !Nا!Pة  $%إ!Pاد ا 8ت ا !.P -ا`5؛

) ب(

!Pة ا"!   . $%و   Nا `YHDا T  $ا آ ا.ة ا-و ،Hوا)* ع إ> ا آ
ا.ة ا)_   Xن  , .ا $% Kا`YHD؛

) ج(

N !Nر)  Pه^ ا `YHDإ> ا آ ا.ة ا)_   gدرا* $% TاNر) ا >P -/ا1.
ا ارد  $%ا  -4أ.:

ا -7 6"#$أ X- :8ت  Fا VW 6"$م ا $Tل

و)N N%ة   11ها اق " & '  ،ا  ا'!N |ّOار  180دورا أ)   Pآ ّ
1
آ  )sام  اST8ك اي /وز ا ى ا!1د  $%ا  2-1 :Oا  -2أT % ,N1  .8   :
ا!Tف ا!1د  $%ا  2-1 :Oا  -2أ.:

8
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اـ اا



اّق    اا وا" %ا !" #$وق ا* د ا('اف
,ن  -.ا01ك ااد ا 1روآ"رو"روآ 3
    ا ا  )"ا"! "( وا! .ا  )*+ ,!-  %اء ' & $%
ّ ها اق اه 
-1
ا-ل ا)ا ! 78ا ّد ا 6ة 5وزون اّ 2دة  $%ا   -1أ; )"ا ا ّد"( إ@ آ  >  8ره  4.09
أHن  8رات اد اFوزون  !2ل  / ) 1آ Jن ا M @N  2020 $Jا .اول ا)"  Lو آ ل
 )Jل  @!Tأس أن ها ا)  8ف ).ي ) O2 Pة وا ة Z[  2 - ،اFس VYVك اVزم Vل
ء J  @!Tت ادة   - M ،7ا  " ،] -و)P! P%ر .44/60
 ا ,%ا"!ـ  @!TاLام  2ود اVYك ا 6ي ! ا ّد  @!Tا 2ا"ّ  $%ا_; ا 2-1 $P%F
-2
ا   -2أ; )"اFه اف وا "(  T Va%ا .ول ا)" & '! $Lو آ ل  )Jل  M .ا اد
اbر إ  $% Yا  -1أ; .و "Pا"! أ O "P ،OّJها اق وو%ء ا! .ا   Yّ -ا   Yاّ 2دة $%
ا)Pة  P ،3ا 7!H $% ,2أو !  L $ّPا   ا_ وق اّ -د ا)HFاف F "6ي اVYك ! اد
.وز ا 6ى ا 2د  $%ا_; ا  2-1 $P%Fا  -2أ; "Tر eا' fة ا $%  Yا' aت  *7
ها اق  M .ا اد ا 6ة 5وزون ا 2دة  $%ا  -1أ; ،وg ,!-  %ي اVYك .وز ا 6ى
ا 2د   دة  $%ا_ ا 3-1-4 P%Fو) 3-2-4اVYك اhه ا"  ($Pآ  ا اد.
 jا" أ) %  @!T ،
رهً ل ا"! Lا Oا 2دة  $%ها اق  ،ا ,%ا! .ا  ،
-3
 jا" أ،
ا  اّ 2د  $%ا_; ا  1-3 $P%Fا   -2أ; !"!  .و  )%ا! .ا  ها ا  ،
 $%ا*Tت ا! .ا  اّ 2دة  $%ا   -3أ; )"* ول ز ! $ا @!T P%ا "(.
 ا ,%ا"!    @!Tها اق و Zf'! P%ا  TfPاk  Pزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ) . J
-4
   , P2ود اVYك اآ رة
وو)P! P%ة ا))5  Tب(  ها اق  ،ف  "Pا"! إ*)اء ّ P6 ,ّP2
! اد آ  $% $gا_;   2.1ا  -2أ;  ها اق .و ).ى ا , P2اbر إ  Oأ ; !  eVT
ا آ ا  أو اة ا. -
 Mا! .ا    P Tا  و .! ًP%ول ا ! $Lا @!T P%ا   T  $%م و%ء ا"!
-5
)bوط ا  >  Jأ  "8 Mا*ع ا! .ا  ا 2د  $%ا .ول ا ! $Lا @!T P%ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا"!  ,P 8اFه اف ا 2دة  $%ا_;   2-1ا  -2أ;  M .ا 6ات ا.ّ-
وا 6ات ا  -ه M * $ا 6ات  ا 6ا Y % q $ا ا @!T P%ها اق .و@6
ا 6ات ا Y % *  $اLام Vkغ " Jت ا")ا sا $% )fPر rاP-Jد ا*ع ا!.
ا  اي  Pم  7!H O %ا ؛
أن  ا , P2  P6  b ,P2ه eاFه اف ،إ إذا )8رت ا! .ا  أن ها ا,P2
 )  !fب؛
أن  ن ا"!  8 8م Pر) ا  ا @!T  6ه  xا  -4أ; )"P  Nر) و[ Zfا "(
 $fyآ   ا 6ات ا   Pا ،P6و ) bإ@ أ 6 ,P 8 OJى  Pم  ا 
1
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 fbJ5ا)ُN $ع  $% Y %ا)bا| ا ا P Y !T ,%وأن  -ل {)ف ا  اح 
ا 2)bا ا $% 20 T L P Y !T ,%ا وأن ا)bا| ا)[Fى ا اq%){ 8 Y !T ,%
 ؛
)د( أن  ن ا"! ّ 8 8م [ @!T     fه  xا   -4أ;  $fyآ  YJ @   P
ا 6ا   Y % 7!fُ $ا 2)bا   @aPا .ول ا ، ! $Lأو @   Tاآل
*  Mا fbJFا اردة   $% O %ا 2)bا) [Fة؛
أن  ن ا "6 ،   q 8  2إ@ *  Mا"!fت ا  Pإ@ ا*ع ا وا6
) ه(
و  *  ،e -د Jم و)!  $Hا[ ~ وا  ,!-  % ~_2اردات  ا اد
ا Yروآ! رو !%روآ)  ، Jو ,"f  TاJk ،)Fج وا_درات ،وgن ام  aال
ا"! ! .ول اk $Lزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ)   Jا_ ص ) $% O !Tو آ ل
 )Jل  ة ها اق.
 ف  aا"! إ*)اء ر{ دfbJF , 8ـ @aP Oها اق .و ف ){ ا6ّhت اّ 2دة $%
-6
ا ـ  -5أ; )"6ّhت ا){ واFدوار"( و"!    Tا fbJFا Zf[ Ya $ا  ا  6اP6
وF ًP%دواره وh6و  Yاّ 2دة  $%ا  -5أ; .و ' Maها ا){ أ ,ّP2! ًaا @!T ّP6ا 2ا"ّ
 $%ا)Pة  4أ.eVT
و ا ,%ا! .ا   @!Tأن  ن  ى ا"! )و $% JإTدة '_ ~ ا" ا ا ،Y !T ,%أو *Lء 
-7
ه eا" و )ّy ًP%ا)وف  ،أ*  , P2أ! [&  $%اVYك وإزا ! اد ا 2دة  $%ا  -1أ;:
)أ(

-8
 !:$

إTدات ا'_ ~ ا_ّ آV -ت ر  7. ّ6أن ُ ً> ًP"6 ,إ  P     f[ $%
 "6ه    $% M8ا)Pة ا)) 5  Tد( أ eVTأو آ  P 8     f' |  Pم > J
أ  "8 Mأي ا*ع ! .ا  ! ا .Y !T P%و ,!-ا) yات ا) :$!   6
أن  P ,!-ا Tأو  ت ا_ وق ا -د ا)HFاف؛

)(1

ا 6ا $

)(2

ا) yات اh $دي إ@   -أي )Nط  )Nوط ها اق؛

)(3

ا) yات  $%ا 6ت ا  !  6ا'_~ )ادى ا آت ا  أو اة
'!; ا)bا|؛

)(4

    Pإ@ ا")ا sأو ا )  fbJFا ر*  f[ $%ا  ا  6ا -ة ا، 2
أو إزا أي bJط  [ fا  ا $% 30 T O   L ، 6ا   .ع
  ; [)   2)NاY !T ,%؛

) ب(

إTدات ا'_  ~  ) ا_ ّ آV  -ت ر    % ، 6إد* f[ $% Yا  ا 6
ا ا ،Y !T ,%وا   $ن   8  Tا  ،و ّ إVغ ا! .ا   ))P $% YJgbا 
ا 6ي ا, V؛

) ج(

  ف -د أي " "  Pإ@ ا_ وق ا  -د ا)HFاف   ى اYJء   ا 2)bا) [Fة
ا  7*  -8ها اق.

 ف ُ @ اهم  @!Tو* Oا    2ا $% fbJFاfPـع ا) ' $Tـت ا")ـ  ،و_ [{
)أ(

أن  -6ا"! ا)و Jا   * 7ها اق  .-ا  *ت ا'{ّ ا)f 8 $أ
2
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[Vل   ا)bوع؛
) ب(

أن  [gا"! وا آت ا  واة ا-  -
 100/41وV[ 6/49ل   ا'.f

ا"Tر ا  ا)bوط ا اردة )Pر

 ا ,%ا"!  2 @!Tاh6و  ا T !bإدارة و  ها اق و Tآ %ا fbJFا P $م  Yأو
-9
ا  OT  J Y M!faُ $أ* ا %ء Lات  * 7ها اق .و 8وا ,%ا  @!T 7 Jأن  ن ا آ
اة ا) ")  6ا آ اة ا)  (" 6ووا qP%ا  Jو  @!Tأن  ن ا آ اة ا-و) Jا آ اة
ا-و q2 (Jإ)Nاف ا آ اة ا)  fbJg ,!-  %  6ا"!  * 7ها اق .و ُ ا ,%ا"! @!T
 !Tت ا  Pا ورّ ا).ُ 8 $ي  $%إHر )ا sأTل ا){ وا  Pا _! -وق اّ -د ا)HFاف أو $%
إHر ) sJا  PاF Mي  ا آت اة ا)bآ  $%ها اق.
  -10ن ا آ اة ا) h6  6و  Tن ا' Z fا M . ,6ا fbJFو ه واVkغ YT
 * 7ها اق $%  ،ذ]   " @!Tال  ا )_2ا ,P2ا P6و)P! P%ة ا)) 5  Tب( .و bهe
اh6و  )ورة ا M , 6ا آ اة ا-وa Jن ا  q 8وا Mا $% fbJ5 Vا .
و Pم ا آ اة ا-و T  Jا آ اة ا)    ,)H T  6ا fbJFا_ ص 8 $% Y !T
ا  –6ء  $%إHر ا , 6ا 7J*  bا آ اة ا)  . 6و q!{  8ا آ اة ا)  6
وا آ اة ا-و Jإ@  ا $% ,%اراء gbن ا) "ت  ا آ ا Z f' P!-واVkغ واh6و ت
ا ا[!  $%إHر ها اق  ) 6ا   ا' $%  ،,6  b fذ]  PTا*Tت  ! .[, 6و ا,%
 jا" أL @!T ،و ا آ اة ا)   6وا آ اة ا-و ) Jم ا"ّـ $%
ا! .ا  
ا_ ا 2-2 P%Fو   4-2ا ـ -2أ;.
 $% -11ل  Tم  ّ ا"! F ،ي "  7ا"Fب , P2  ،اFه اف ا+ P!-زا ا اد ا 2دة $%
ا_; ا  2-1 $P%Fا  -2أ; ،أو  @!T eL.Tأي و* T )[ Oال Yا اق "P  -% ،ا"!  OJg
 O ,ا _2ل  @!Tا  و . ًP%ول ا ا @!T P%ا  .و .! ,2ا ) P 76 ،ه ،أن -
ّ 2
ا  إ@ و O-و . ًP%ول ز ! |P $ا @!T P%ا  ّ 2د eا! .ا   -أن ")ه ا"!  @!TوO%
  %اLا Oا $آن  ا)Pر أن  2)N !6 "8 ,P2ا  ا   $%إHر * ول ا ا @!T P%ا .
و)-ف ا"!  . OJgز ! .ا  أن '&   8ا    Pاّ 2دة  $%ا   -7أ; )"' aت $%
ا   T 7"6م ال"( T ،آّ آ ! )ام  ' aت اVYك  ) اُL.ة  $%أي   ا 6ات،
 Pرة Hgن  8رات اد اFوزون .و ف  8ا! .ا  آ   ت  Tم ال ا"! Yا اق
 @!Tة ،و' إزاءه ا)Pارات ذات ا_! .و -ا'ذ ه eا)Pارات  b  ،ا 2ا PT  -أم ا)bا|
ا !"Pو)P! P%ة  5أ.eVT
   ){T Ma'  -12ها اق ! @!T  -أس أي )8ار ! .ا   $%ا@!T )>h 8 "P6
  أ )bوTت أ[)ى Tf8 $%ت اVYك أو أي أ fbJأ[)ى ذات {!  $%ا"! .
  -13ف  7 .6ا"! Fي  P- 7!Hل  ا! .ا  و ا آ اة ا)   6وا آ اة
ا-و   ) 6  Jها اق .و ع [ص  O !Tأن  | ! آ اة ا)   6وا آ اة
ا-وJاVHkع  @!Tا !-ت ا)aور !  ,P2ال Yا اق.
  -14إ.Jز ا) ! اFو@  [ fإدارة إزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ)   Jواق ا)Pن $% Y
 YJا 6ا  [)   2د  Y %أ 6 @_8ح  6 $*k Oى اVYك  $%ا  -2أ; .و $%
Pء أ)* P!- fbJى ا" $% Y hا' fوا2 Pت ا   Y !Tو)P! P%ة ا))5  Tد( وا)Pة g*) 6% ،7
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إ YJ @ Yا 6ا    ا fbJFا" . Pو )6أ fbJاVkغ ا_ ص  $% Y !Tا)Pات
إ Yإ إذا دت ا! .ا  [Vف ذ].
ا))1  Tأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ; إ@
 M *  -15ا)bوط اّ 2دة  $%ها اق _)اً   ق )و آ ل  )Jل و @!Tا 2ا"ّ $%
ها اق .وآ %ا_2!fت ا $% !-6ها اق  Yا @-ا 6ب إ  $% Yا")و آ ل 2   ،د
ا! .ا   ) ذ].

4
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0#$ت
ا   -1أ; :اـ اد
ادة

ا),%

اT .

ا Yروآ! رو !%روآ) ن22-

*

اFو@

 fPJا" ء  $*kا' aت  $%اVYك
)Hgن  8رات اد اFوزون(
6.29

ا -2 6#$أ :8ا(ه اف وا6#
1-1

' aت
* ول
)و آ ل  )Jل
 اد ا)، * ,%
اFو@
اT .
 8رات
)أHن
اVYك اFوزون(
ا 2ا@_8F
ا 6ح O
VYVك ا ! $
 اد ا)، * ,%
ا T .اFو@
)أHن  8رات
اVYك اFوزون(
ا  اO !T ,
اة
! آ
ا) )  6ا (7 J
)دور أ) ($
  ; د Tا آ
ا)  6
اة
أ) ($
)دور
%7.5

3-2

ا  ا ا,%
 ! O !Tآ اة
ا-و) Jا  Jو(
)دور أ) ($
  ; د Tا آ
اة ا-وJ
)دور أ) ($

2-1

1-2

2-2

4-2

2011
 *

2012
 *

2013
6.29

2014
6.29

2015
5.66

2016
5.66

2017
5.66

2018
5.66

2019
5.66

2020
4.09

ا%ع
 *

 *

 *

6.29

6.29

5.66

5.66

5.66

5.66

5.66

4.09

 *

40 000

0

30 000

0

0

35 000

0

30 000

0

30 000

165 000

5 200

0

3 900

0

0

4 550

0

3 900

0

3 900

21 450

75 000

0

0

0

0

75 000

0

0

0

0

150 000

6 750

0

0

0

0

6 750

0

0

0

0

13 500

30 000

315 000

3 900

34 950

33 900

349 950

ا 
 1-3إ*$
ا) O !T ,دور
أ) ($
0
3 900
0
11 300
0
0
3 900
0
 . 2-3ع   ; ا 11 950 T
)دور أ) ($
0
33 900
0
121 300
0
0
33 900
0
ا  ; 126 950
 3-3إ*$
ا) Y !T ,دور
أ) ($
إ* $اkزا  ا Yروآ! رو !%روآ) ن22-ا 7*  YP P2 @!T ,ها اق )أHن  8رات اVYك اFوزون(
1-1-4
إزا ا Yروآ! رو)!%وروآ) ن)b $% 22-وTت   Pا) Y !T ,%أHن  8رات اVYك اFوزون(
2-1-4
اVYك اhه ا"  $Pا Yروآ! رو)!%وروآ) ن) 22-أHن  8رات اVYك اFوزون(
3-1-4
115 000

0

30 000

0

0

110 000

0

30 000

0

2.20
0
4.09

ا -3 6#$أ :8ا %ول ا" GHا J" Fا6#
 ).ي ا)    $%ا)bا| ا ! !"Pا $% O !T P%ا*ع ا $% ) [Fا 6ا 2دة  $%ا  -2
.1
أ;.
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ا -4 6#$أF 6K : 8ر #و NLMا$
1

 ف  ))P ;gا  و[ fا   7!fآ  6[  2)Nأ*Lاء:
)أ(

)6 ))Pود) ،د  O %ا" Jت  76ا 6اgb ،  Pن ا Pم ا)2ز  ا 6ا))P! P6
ا ،,6و  @!T , !-ا"!  + ,!-  %زا ا  اد ،وآ   إYم '!; اHbت ،Y %
وآ   ار"ط  .&-" Ya-و" $yأن  bا @!T ))Pا اد ا 6ة 5وزون ا $أز!q
آ )N" .ة   ا 76 ،fbJFادة ،وا   *  ا" ! ا  '6وا" ا ذات ا_!
ا $أد[!6! ،qح  !- ) %  J5ت ! .ا   $% ) y  s Tا>-"Jت ذات
ا_! خ .و" $yأن  Z!6ا ))Pا aء آ]  @!Tا.Jkزات وا'")ات وا 2ت
ا)" ;!' fاHbت ا ر*  $%ا' ،fوأن  @!T ,!-أي ) yات )fأ  @!Tا)وف
 $%ا"!   ،وأن   Pم  ) ذ]   ا !-ت ذات ا_! .و" $yأن  bا ))Pأ@!T a
 !-ت  Tأي ) yات Pر (Zf[) f' Jا  ا  6ا ،Y P ,6آ2ت ا،) [g
و ت ا' ام ا)و $% JإTدة '_ ~ ا" [Vل   ا @!T ،2)bا 2ا_ ص
 $% O !Tا)Pة   7ها اق ،أو  ) ذ]  ا) yات ،وأن  Pم ")رات  و> .Yو $fy
ا ))Pا)6ود *  Mا 6ات ذات ا_! ا 2دة  $%ا)Pة ا))5  Tأ(  اق ،و 
 %kإ@ ذ] أن  bأ !- aت  Tا $% fbJFا 6ا 2؛

) ب(

 f[ sJ  ,P2! ))Pإدارة إزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ)   JواVYك ا اد
اbر إ  $% Yا  -1أ; ،آ ه "  $%ا)Pة ا))5  Tب(  اق .و  )Pر
ا! .ا  [Vف ذ]  P - ،ها ا M ,P2آ [ 7!Hص   2)bا)bا| و-
أن  Pم ا  ,P2اVYك  M .ا 6ات ذات ا_!  @!Tا 2ا 2د  $%ا)Pة ا))5  Tأ(
 اق ا )b  $ا! .إ@ YT ,P2 ))P !6؛

) ج(

و{; [Hb! $fت ا YJ @ Y M!faُ  $ا 6ا 7!H  P -Lا 2)bا ،
 Mإ)از ا)ا  Zا fbJFو Mأ[ ا.رب ا  "6وا Pم ا)2ز    $%ا)bا| اP6
  -ا"Tر؛ و Pم ا" Jت ا  اردة  $%ا' 76 fا 6ا .  Pو" $yأن a
ا {; أ aاNkرة إ@ ا' fا !bوا  Pم ا)2ز  T Va% ،أي ) yات    
ا ر أن )fأ  @!Tا' fا .!bو" $yأن  $fyها ا {; ا 6ات ا 2دة  $%ا)Pة
ا))5  Tد(  اق .آ " $yأن  2د ا {; _  ا) yات ا $أد[! @!T qا'f
ا !bوأن  Pم ) 6ا  .Yو   Pو{; ا fbJFا  !"P6آL.ء   Jا > O{  P
ا ))Pا)6دي  * 7ا)Pة ا))  Tب( أeVT؛

)د(

  T .ا !-ت ا   ا'{ P M .ر) ا  ا  6و[ Zfا  ا  6ا P
 [Vل  T8ة  Jت  @!Tا .qJ)Jkو -ل ه eا !-ت ا   ،ا76 Y P - $
ا 6ا M   Pآ  ،2)N 7!Hآ  Vا)6ود وا {; ا'ص ) ))Pا )Jا)Pة
ا))1  Tأ( أ (eVTوا') fا )Jا)Pة ا))1  Tج( أ ،(eVTو[ fا  ا  6وأي
) yات  $%ا' fا ،!bو J $fyا)ات ا  LواHbت؛

) ه(

 *  Lي 

ا)P% [ $ات ~'! ،ا)Pات ا))1   Tأ( إ@ )1د( أ.eVT

ا -5 6#$أQّR :8ت ا Pوا(دوار ا*"O F
 ).ي ا  , 6آ %أ fbJا){ وإدار ,)H T Yا
1
إزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ) . J
6

ة ا 5  Hوزون ،ا Y!b $ه eا'k fدارة
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و ف hدي ا آ اة ا)   6دورا رزا [  bص " ) $%ت ا){  7"6و Yا{) P!-
2
ا اردات  ا اد ا 6ة 5وزون ،ا '6 $م  YV.آ)*a! Mهة ) M * $%ا sا){ '!;
ا)bوTت دا[ [ fإدارة اkزا ا . Yو M!faا آ اة ا)   6آ] ،إ@ * 7Jا آ اة ا-و،J
 Yا_ "-ا!  $%ر{ ا اردات وا_درات  ا اد ا 6ة 5وزون ،وإ اء ا bرة ! آت ا   Hذات
ا_!  [Vل ا  7ا 5 $Hوزون.

ا -6 6#$أ :8دور اآ ا$ة اQ
1

 ـ ن ا آـ ا)  6ـ h6و T . Tـ  ا 2 fbJFد  $%و> Pـ ا)bوع  @!Tا 2ا:$
ن ا   ,Pّ 2اFداء وا ,Pّ 2ا @aP $ها اق وا)*kاءات وا"ّ!fت ا ا[! 
)أ(
{
{  @!T ،Oا  2ا" ّ  f[ $%إدارة إزا ا  اد ا Yروآ! رو !%روآ)   Jا' ّ
ا' ّ
"! ؛
) ب(

 T6ة ا"!  $%إTـ اد [ Zfا  واPرــ) اP Vـ  @!Tا 2ا" ـ  $%ا ـ -4أ;؛

) ج(

 P6 ,ّP2  Pإ@ ا! .ا   أن اFه اف  qPP2 8وأن ا fbJFا  6ا)"Y f
 8أُآ! @!T qا 2ا"ّ  f[ $%ا    M @bا  -4أ;؛

)د(

اّ gآ  أ[ ا.رب ا  "6وا Pم ا)2ز  -ا"Tر  $%ا ت ا' fا !bو$%
[ Zfا  ا  6ا M  b !"Pا )Pا))1  Tج( و)1د(  ا  -4أ;؛

) ه(

ا %ء "!fت اVkغ ا'{ Pر) ا  ا  6و[ Zfا  ا  6وا' fا@!T !b
ا 2ا 2د  $%ا  -4أ;  Y Pإ@ ا! .ا  .و"!f bت اVkغ  P @!T
Pر)  TاHbت ا Y M!fa $ا آ اة ا-وJ؛

) و(

ن   ا'")اء اP
ا)  6؛

!)ا*-ت ا Pا ّY- $ت  Yا آ اة

) ز(

إ*)اء ّ Yم ا)Nkاف ا !f؛

) ح(

ن و*  د ّ  f[     ّ   ! ybا   -% P)fو  %b 6واVkغ
ا  T , 8ا" Jت؛

) ط(

HbJ , 6ت ا آ اة ا-و ،Jون ا Mا $% VاfbJF؛

) ي(

 &[  $%ا   T . Jم ال و)P! P%ة   11اقb ،  2 ،ور  Mا"!
وا آ اة ا-و ~ _' ،Jا' aت '!;  د ا Lا  Jو  آ وآ ة أو
>   -؛

) ك(

ن ا" ا  Y % 6 !"! T %إ@ ا-ل ا)Nhات؛
ن أ 

) ل(

  Pا T6ة  T  ,!-  %ا 6ت ا -وا  Tاkداري وا T $Pا.7!f

ا!P6

اhهّ!

 -اbور  Mا"! وأ[ أي راء َ)-ب  - YTا"Tر P ،م ا آ اة ا)  [  6ر آ ن
2
 P6و ! )*+ Oاء ا f[ sJ  ,P2إدارة إزا ا اد ا Yروآ! رو !%روآ)   JواVYك ا اد
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اآ رة  $%ا  -1أ; ،و*  P%ء )Pة ا))5  Tب(  اق وا)Pة ا))1  Tب(  ا  -4
أ;.
ا   -6ء :دور ا آ اة ا-وJ
 ن ا آ ا-وh6 Jو  T . Tأ .fbJو 2د ه eا $% fbJFا' fا ،!bو@!T b
1
ا:@!T 8F
)أ(

  Pا T6ة  $%إ Tاد ا 6ت ا T -ا7!f؛

) ب(

 T6ة ا"!    $%و   Pا fbJFا Y  $ا آ اة ا-و ،Jوا)* ع إ@ ا آ
اة ا) a  6ن  , 6ا $% MاfbJF؛

) ج(

P  Pر)  Tه eا fbJFإ@ ا آ اة ا) k  6درا* $% YاPر) ا @!T -.ا2
ا ارد  $%ا  -4أ;.

ا -7 6#$أX. :8ت  GاVWQ 6#

م اTل


و)P! P%ة   11ها اق !" & '  ،ا  ا'_ّ~  Pار  180دورا أ)   Tآ ّ
1
آ ! )ام  اVYك اي .وز ا 6ى ا 2د  $%ا_;   2-1ا  -2أ;     Y % ,P2
ا Yف ا 2د  $%ا_;   2-1ا  -2أ;.
-------
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اـ ا



اّ ق     وا  ا  !"#وق ا(#د ا&%اف
 *ن  +ا-.#/ك ااد ا.روآ رو روآ1
   )"ا! "( وا  +ا&'( ) *    +اء  # $
ّ ها اق اه 
-1
ا*7ل ا&ا   45ا ّد ا+3ة 2وزون اّ/دة  ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 5ره  5.49
أ+Fن 5رات ا+7د اDوزون  /ل  / &+ 1آ Hن ا L >M  2020 Hااول ا&!  +Kو آ ل
 &Hل.
 ا) ا! ـ  > PاKام /ود اST7ك ا +3ي   ا ّد  > Pا /+ا!ّ  ا 9Oا 2-1 ND
-2
ا   -2أ") 9اDهاف وا "(  P SXاول ا&! # $  +Kو آ ل  &Hل   Lا اد
اYر إ   Tا  -1أ .9و !Nا!  أ Z !N ،ZّHها اق ووء ا  +اّT*  +ا   Tاّ/دة 
ا&Nة  N ،3ا 4 F  )/أو    K ّNا   ا+Oوق ا*ّد ا&FDاف D !3+ي اST7ك   اد
وز ا 3ى ا/د  ا 9Oا  2-1 NDا  -2أ!P 9ر^ ا `$ة ا   _T+اX $ت  '4
ها اق   Lا اد ا+3ة 2وزون ا/دة  ا  -1أ ،9و  * ) aي اST7ك وز ا 3ى
ا/د   دة  ا Oا 3-1-4 NDو) 3-2-4اST7ك اbه ا!  (Nآ  ا اد.
 dا!أ&   > P ،
ره ً+ل ا!  Kا Zا/دة  ها اق  ،ا) ا  +ا ، +
-3
 dا!أ،
ا  اّ/د  ا 9Oا  1-3 NDا   -2أ . !  9و & 7ا  +ا  +ها ا  ،
 ا'Pت ا  +ا  +اّ/دة  ا   -3أ'") 9ول ز   +ا > P Nا "(.
 ا) ا!    + > Pها اق و f`$  Nا  P`Nاe Nزا ا اد ا Tروآ رو روآ& . H
-4
   ) N/ود اST7ك اآ رة
وو&N  Nة ا&)5  Pب(  ها اق 7 ،ف  !Nا!  إ'&اء ّ N3 )ّN/
  اد آ   aا  2.1 9Oا  -2أ  9ها اق .و& 7ى ا ) N/اYر إ  Zأ 9  ^SP
ا آ ا  _+أو اّ+ة ا*. +
 L+7ا  +ا N P  +ا  و  ًNول ا   +Kا > P Nا    Pم وء ا! 
-5
&Yوط ا  <  Hأ !5 L 7ا'ع ا  +ا  +ا/د  اول ا   +Kا > P Nا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا!   )N 5اDهاف ا/دة  ا  2-1 9Oا  -2أ L  9ا +3ات ا*.ّ+
وا +3ات ا*  +ه '  Lا +3ات  +ا +3ا  T  kا ا > P Nها اق .و>+3
ا +3ات ا  '   TاKام Seغ ! Hت ا!&ا mا  &`Nر lاN*Hد ا'ع ا +
ا  +اي Nم   4 F Zا ؛
أن  ا ) N/  N3  Y )N/ه^ اDهاف ،إ إذا &5رت ا  +ا  +أن ها ا)N/
 ` & qب؛
أن  ن ا!  5 5م Nر& ا  +ا > P  +3ه  sا  -4أN  M") 9ر& و f`tا(" +
 `uآ   +7ا +3ات ا   Nا ،N3و & Yإ> أ 3 )N 5 ZHى Nم  ا +
 `YH2ا &ُMع    Tا&Yا_ xا ا)  N7 T Pوأن *ل &wف ا  اح 
1
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ا /&Yا ا)   20 P K N7 T Pا_ وأن ا&Yا_ xا&tDى ا ا) k&w 5 T P
 ؛
)د( أن  ن ا!  ّ5 5م  > P  +7  + `tه  sا   -4أ `u 9آ TH >   N +7
ا +3ا ُ`    T  4ا /&Yا   >XNاول ا ،   +Kأو >   Pاآل
'  Lا `YHDا اردة     Zا /&Yا& tDة؛
أن  ن ا !3+ ،   k5  /إ> '  Lا` !ت ا Nإ> ا'ع ا وا3
) ه(
و *^ '  ،د {Hم و&  + +Fا z tوا  ) *   zO/اردات  ا اد
ا Tروآ رو روآ&  ، Hو )!`+ +PاHe ،&Dج واOدرات ،وaن ا{+م  Xال
ا!   ول اe +Kزا ا اد ا Tروآ رو روآ&   Hا O+ص &  Z Pو آ ل
 &Hل ة ها اق.
 7ف  Xا!  إ'&اء ر wد`YHD ) 5ـ >XN Zها اق .و 7ف & wا3ّ7bت اّ/دة 
-6
ا ـ  -5أ3ّ7b") 9ت ا& wواDدوار"( و! }   + Pا `YHDا  f`t T+Xا  +ا  +3اN3
وD ًNدواره وb3و  Tاّ/دة  ا  -5أ .9و LX$ 7ها ا& wأ )ّN/  ًXا > P ّN3ا /+ا!ّ
 ا&Nة  4أ.^SP
و ا) ا  +ا > P  +أن  ن ى ا!  &و  HإPدة  z O$ا!} ا ا)  ،T Pأو 'Kء 
-7
ه^ ا!} و &ّu ًNا{&وف  ،أ'  ) N/أ  #t ~ 7اST7ك وإزا   اد ا/دة  ا  -1أ:9
)أ(

-8
  :

إPدات ا z O$ا ّ+Oآ*Sت ر_  4 ّ3أن ُ ً<)  ًN!3إ  N  +7  + `t
 !3ه     L5ا&Nة ا&) 5  Pد( أ ^SPأو آN _5  +7  + `$ x  N+م < H
أ !5 L 7أي ا'ع   +ا    +ا .T P Nو* ) ا& uات ا&_ :    3
أن * )  Nا Pأو 7 7ت ا+Oوق ا*د ا&FDاف؛

)(1

ا _3ا 

)(2

ا& uات ا bدي إ> * أي &Mط  &Mوط ها اق؛

)(3

ا& uات  ا 3ت ا     +3ا& zO$ادى ا آت ا  _+أو ا+ة
 9 $ا&Yا_x؛

)(4

   Nإ> ا!&ا mأو ا & q `YHDار'   `tا  +ا  +3ا*ة
ا ، /أو إزا أي YHط   `tا  +ا  30 P Z   K ، +3ا_ 
 ع     /&M &t 9ا) T P؛

) ب(

إPدات ا & q z  O$ا ّ+ Oآ*Sت ر_     ، 3إد' `t  Tا  +ا +3
ا ا)  ،T Pوا   ن   5 _+Pا ، +و ّ إSغ ا  +ا &&N  THaY  +ا +
ا +3ي ا) S؛

) ج(

  7ف *د أي !} !  Nإ> ا+Oوق ا*د ا&FDاف ى اTHء   ا /&Yا& tDة
ا  4'  *5ها اق.

 7ف ُ > اهم  > Pو' Zا  + /ا  `YHDا`Nـع ا&$ Pـت ا!&ـ ،وwt O
)أ(

أن  *3ا!  ا&و Hا   ' 4ها اق * ا  'ت ا ّw$ا &` 5أ
Stل   +ا&Yوع؛
2
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) ب(

أن  taا!  وا آت ا  _+وا+ة ا**  +
 100/41وSt 6/49ل   +ا.`$

ا!Pر ا  ا&Yوط ا اردة &Nر

 ا) ا!   / > Pاb3و  ا P  Yإدارة و  +ها اق و Pآ ا `YHDا  Nم  Tأو
-9
ا ُ  Z+P  H T L `Xأ' ا ء Kات  ' 4ها اق .و 5وا) ا _ > P !+أن  ن ا آ
ا+ة ا&_ ")  3ا آ ا+ة ا&_ ] (" 3ووا) ا  > P 4 Hأن  ن ا آ ا+ة ا*و) Hا آ ا+ة
ا*و k/ (Hإ&Mاف ا آ ا+ة ا&_  `YHa ) *    3ا!   ' 4ها اق .و ُ ا) ا!  > P
 Pت ا  Nاورّ ا &ُ 5ي  إFر &ا mأPل ا& wوا  Nا*  +Oوق ا*ّد ا&FDاف أو 
إFر & mHا  NاD Lي  ا آت ا+ة ا&Yآ  ها اق.
 7 -10ن ا آ ا+ة ا&_ b3  3و  Pن ا f `$ا L  )3+ا `YHDو +ه واSeغ T+P
 ' 4ها اق   ،ذ   !7 > Pال  ا &O/ا )N/ا N3و&N  Nة ا&) 5  Pب( .و Yه^
اb3و  &ورة ا L ) 3+ا آ ا+ة ا*وX Hن ا  k 5وا Lا  `YH2 _Sا. +
و N7م ا آ ا+ة ا*و P Hا آ ا+ة ا&_   + )&F P  3ا `YHDا O+ص _5  T P
ا  –6ء  إFر ا ) 3+ا 4H'  Yا آ ا+ة ا&_  . 3و k w  5ا آ ا+ة ا&_  3
وا آ ا+ة ا*و Hإ>  ا)  اراء aYن ا& !ت  ا آ ا*  f `$ NواSeغ واb3و ت
اا   tإFر ها اق  & 3ا   +ا   ،)3+  Y `$ذ  NPا'Pت  .) 3+  {+و ا)
 dا!أK > P ،و ا آ ا+ة ا&_   3وا آ ا+ة ا*و 7& Hم ا!ّ+ـ 
ا  +ا  +
ا Oا 2-2 NDو   4-2ا ـ -2أ.9
  -11ل Pم  ّ ا! D ،ي   4!7ا!7Dب ) N/  ،اDهاف ا* ( Nزا ا اد ا/دة 
ا 9Oا  2-1 NDا  -2أ ،9أو  > P ^KPأي و' P &t Zال Tا اق !N _+* ،ا!   ZHa
)  Zا O/ل  > Pا  و ًNول ا ا > P Nا  .و +  )/ا&N 43 ، +ه ،أن * 
ّ /
ا  إ> و* Zو ًNول ز   xN+ +ا > P Nا  ّ/د^ ا  +ا *  +أن !&ه ا!   > Pو_Z
  اKا Zا آن  ا&Nر أن  /&M  3 !5 )N/ا  ا   إFر 'ول ا ا > P Nا .
و*&ف ا!    ZHaز   +ا  +أن   5 #$ا    Nاّ/دة  ا   -7أX $") 9ت 
ا  P 4!3م ال"( P ،آّ آ &qام  X $ت اST7ك  & qاُK+ة  أي   +7ا +3ات،
Nرة +Faن 5رات ا+7د اDوزون .و 7ف  5+ا  +ا  +آ   ت Pم ال ا!  Tا اق
 > Pة ،و $إزاءه ا&Nارات ذات ا . Oو* ا$ذ ه^ ا&Nارات  Y  ،ا /ا* N_P  +أم ا&Yا_x
ا  !Nو&N  Nة  5أ.^SP
   &w+P LX$  -12ها اق  *  > Pأ7س أي &5ار   +ا   +ا> P &<b 5 !N3
  أ &YوPت أ&tى  P`5ت اST7ك أو أي أ `YHأ&tى ذات    wا! .
 7 -13ف  4 3ا!  Dي  N* 4 Fل  ا  +ا  +و ا آ ا+ة ا&_   3وا آ ا+ة
ا*و  + & 3  Hها اق .و +ع tص  Z Pأن    xآ ا+ة ا&_   3وا آ ا+ة ا*وH
اSFeع  > Pا* ت ا&Xور    )N/ال Tا اق.
  -14إHز ا&  اDو>   `tإدارة إزا ا اد ا Tروآ رو روآ&   Hواق ا&Nن  T
 THا +3ا  / +7 &tد    Tأ 3 >O5ح  3 'e Zى اST7ك  ا  -2أ .9و 
Nء أ&' N * `YHى ا  T b!+ا `$وا/ N+ت ا   T Pو&N  Nة ا&)5  Pد( وا&Nة a'& 3 ،7
إ TH > Tا +3ا    +ا `YHDا! . Nو &37أ `YHاSeغ ا O+ص   T Pا&Nات
إ Tإ إذا دت ا  +اSt  +ف ذ .
ا&)1  Pأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
3
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 L ' + -15ا&Yوط اّ/دة  ها اق &Oاً   7ق &و آ ل  &Hل و > Pا /+ا!ّ 
ها اق .وآ ا/ `Oت ا   *3ها اق  Tا* >+ا 3+ب إ   Tا!&و آ ل/   ،د
ا  +ا & q  +ذ .

4
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"!-ت
ا -1 4!"#أ :6اـاد
ادة
ا Tروآ رو روآ& ن22-
ا Tروآ رو روآ& ن–142ب
ا ع

ا&)

ا P

'
'

اDو>
اDو>

 `NHا!ء  'eاX $ت  اST7ك
)+Faن 5رات ا+7د اDوزون(
8.37
0.04
8.41

ا -2 4!"#أ :6ا&هاف وا4!#
ا6
1-1

2-1

1-2

2-2
3-2

4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4

ا; را /#ا=

2011
  '

2012
  '

2013
8.44

2015

2014

7.60

8.44

2016
7.60

2017

2018

2019

7.60

7.60

7.60

2020
5.49

X $ت
'ول
&و آ ل  &Hل
 اد ا&) ' ،
اDو>
ا P
5رات
)أ+Fن
اST7ك اDوزون(
5.49
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
8.44
  ' 8.44
  '
ا /ا>O5D
ا 3ح Z
ST7Sك ا  
 اد ا&) ' ،
ا  PاDو>
)أ+Fن 5رات
اST7ك اDوزون(
19 950
0
0
0
59 850
0
47 900
0
0
ا  ا) 71 800 Z P
ا+ة
 آ
ا&_ )  3ا _(!+
)دور أ& (
1 795
0
0
0
5 387
0
4 311
0
0
   9د Pا آ 6 462
ا&_  3
ا+ة
)دور أ& (
13 300
0
0
0
39 900
0
31 900
0
0
ا  ا ا) 47 900 Z P
ا+ة
 آ
ا*و) Hا (4 H
)دور أ& (
1 729
0
0
0
5 187
0
4 147
0
0
   9د Pا آ 6 227
ا*وH
ا+ة
)دور أ& (
33 250
0
0
0
99 750
0
79 800
0
0
إ' ا  ا) 119 700
) Z Pدور أ& (
3 524
0
0
0
10 574
0
8 458
0
0
 ع    9ا12 689 P
)دور أ& (
36 774
0
0
0
110 324
0
88 258
0
0
ا  132 389 9
إ'
ا) ) T Pدور
أ& (
إ' اeزا  ا Tروآ رو روآ& ن 22-ا)  4'  TN N/ > Pها اق )أ+Fن 5رات اST7ك اDوزون(
إزا ا Tروآ رو روآ& ن 22-ا * St  TN N/ل &YوPت   N7ا) ) T Pأ+Fن 5رات اST7ك
اDوزون(
اST7ك اbه ا!  Nا Tروآ رو روآ& ن) 22-أ+Fن 5رات اST7ك اDوزون(
إ' اeزا  ا Tروآ رو روآ& ن142-ب ا)  4'  TN N/ > Pها اق )أ+Fن 5رات اST7ك اDوزون(
إزا ا Tروآ رو روآ& ن142-ب ا * &Y  TN N/وPت   N7ا) ) T Pأ+Fن 5رات اST7ك اDوزون(
اST7ك اbه ا!  Nا Tروآ رو روآ& ن142-ب )أ+Fن 5رات اST7ك اDوزون(

5

Total
  '

  '

199 500

17 955

133 000

17 290

332 500
35 245
367 745

2.94
0
5.43
0.04
0
0
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ا -3 4!"#أ :6اول ا   Lا N Kا4!#
& 7ي ا    &{+ا&Yا_ xا    !Nا  Z P Nا'ع ا  & tDا +3ا/دة  ا  -2
.1
أ.9
ا -4 4!"#أ K 4O : 6ر! و RPQا"#
1

 7ف  &&N 9aا  +و `tا 4 `  +آ  3t  /&Mأ'Kاء:
)أ(

&3 &&Nود& ،د   Zا! Hت  43ا +3اaY ،  Nن اNم ا&/ز  +ا +3ا&&N  N3
ا ،)3و* )   > Pا!    * ) (زا ا  اد ،وآ   إT7م  9 $اFY+ت  ،T
وآ   ار!ط * .#*! TXو u!+أن  Yا > P &&Nا اد ا+3ة 2وزون ا أز k
آ&M!  +ة   +ا 43 ،`YHDادة ،وا   '  +ا!  ا $3وا!ا_ ذات ا O
ا أد3  ،k tح  * &   H2ت   +ا  & u  m+ P  +ا<*!Hت ذات
ا+  Oخ .و u!+أن  f 3ا &&Nا Xء آ  > PاHeزات وا&!$ات وا/ت
ا&!`  9 $اFY+ت ار'  ا ،`$وأن * )  > Pأي & uات `&أ  > Pا{&وف
 ا!  ،وأن Nم  & qذ    ا* ت ذات ا .  Oو u!+أن  Yا &&Nأ> P X
* ت  Pأي & uات Nر (f`t) `$ Hا  +ا  +3ا ،TN )3آ/ت ا،& ta
و ت ا$7ام ا&و  HإPدة  z O$ا!} Stل   +ا > P ،/&Yا /+ا O+ص
  Z Pا&Nة   7ها اق ،أو  & qذ  ا& uات ،وأن Nم !&رات و< .Tو`u 7
ا &&Nا&3ود '  Lا +3ات ذات ا  Oا/دة  ا&Nة ا&)5  Pأ(  اق ،و 
 eإ> ذ أن  Yأ * Xت  Pا  `YHDا +3ا /؛

) ب(

 `t m_H  )N/  &&Nإدارة إزا ا اد ا Tروآ رو روآ&   HواST7ك ا اد
اYر إ   Tا  -1أ ،9آ ه !  ا&Nة ا&)5  Pب(  اق .و  &Nر
ا  +اSt  +ف ذ  N * ،ها ا L )N/آ t 4 Fص   /&Yا&Yا_ xو*
أن Nم ا  )N/اST7ك   Lا +3ات ذات ا > P  Oا /+ا/د  ا&Nة ا&)5  Pأ(
 اق ا   &Yا  +إ> T+P )N/ &&N  3؛

) ج(

وFY+  `t 9wت ا  TH > T L `Xُ 7ا +3ا 4 F N *Kا /&Yا ،
 Lإ&از ا&ا  fا `YHDو Lأ tارب ا  !3واNم ا&/ز    +ا&Yا_ xاN3
*  ا!Pر؛ وN7م ا! Hت ا  اردة  ا 43 `$ا +3ا .  Nو u!+أن X
ا  9wأ  XاMeرة إ> ا `$ا  YواNم ا&/ز  P SX ،أي & uات    +
ا {+ر أن `&أ  > Pا `$ا . Yو u!+أن  `uها ا  9wا +3ات ا/دة  ا&Nة
ا&)5  Pد(  اق .آ  u!+أن /د ا   O 9wا& uات ا أد > P k tا`$
ا  Yوأن Nم & 3ا  .Tو  Nو 9wا `YHDا  !N3آKء   ~Hا < Zw  N
ا &&Nا&3دي  ' 4ا&Nة ا&)  Pب( أ^SP؛

)د(

   Pا* ت ا   اN L  w$ر& ا  +ا  +3و f`tا  +ا  +3اN
 Stل P5ة  Hت  > Pا .kH&Heو*7ل ه^ ا* ت ا   ،ا * 43 TN
ا +3ا L   Nآ  ،/&M 4 Fآ  Sا&3ود وا  9wا$ص ) &&Nا &{Hا&Nة
ا&)1  Pأ( أ (^SPوا) `$ا &{Hا&Nة ا&)1  Pج( أ ،(^SPو `tا  +ا  +3وأي
& uات  ا `$ا ، Yو ~H `u7ا&ات ا  +KواFY+ت؛

) ه(

 ' + Kي 

ا &N ~tات z$  ،ا&Nات ا&)1   Pأ( إ> )1د( أ.^SP
6
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ا -5 4!"#أ =ّ/U :6ت ا Tوا&دوار اS K (#
1

و 7ف  > و ة اDوزون ا   +Fاb3و   Pا& wا.Y

و& 7ي ر wاST7ك ا+7دا إ> Xهة ا! Hت ا  '*  Tاeدارات ا   /ذات اH !  Oت
2
ذوي ا. O
ا  '* 43 ،TاX5ء  ،ا 3رد وا ز PواT3
3

و 7ن و ة اDوزون ا b3  +Fو أ P XإPاد اNر& و Nم  NاNر& ا   ا  k 5ا:47+
)أ(

Nر&  P  +7اST7ك ا اد  TNإ> أ HاDوزون؛
اNم ا&/ز    +ها اق  TNإ> ا  +ا+O   +وق ا*د

)ب(

Nر& P  +7
ا&FDاف؛

)ج(

Nر& * &Y NوPت  TNإ> ا آ ا+ة ا&_ . 3

ا -6 4!"#أ :6دور اآ  ا"ة ا=V
1

 7ـ ن ا آـ ا&_  3ـ b3و P  Pـ  ا/ `YHDد  و< Nـ ا&Yوع  > Pا /+ا:
ن ا   )Nّ /اDداء وا )Nّ /ا  >XNها اق وا&'eاءات وا`ّ!ت اا t
)أ(
w
 > P ،Z wا  /+ا! ّ   `tإدارة إزا ا  اد ا Tروآ رو روآ&   Hاّ $
اّ $
! ؛
) ب(

P3ة ا!   إPـاد  f`tا  +واNرــ& اN Sـ  > Pا /+ا! ـ  ا ـ -4أ9؛

) ج(

 N3 )ّN/ Nإ> ا  +ا   +أن اDهاف  kNN/ 5وأن ا `YHDا  +3ا&!` T
 5أُآ  > P kا /+ا!ّ   `tا L >Y   +ا  -4أ9؛

)د(

اaآّ  أ tارب ا  !3واNم ا&/ز * ا!Pر  ا 7ت ا `$ا  Yو
 f`tا  +ا  +3ا L  Y  !Nا &Nا&)1  Pج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا ء ` !ت اSeغ اN w$ر& ا  +ا  +3و f`tا  +ا  +3وا `$ا> P  Y
ا /+ا/د  ا  -4أ TN 9إ> ا  +ا . +و! ` Yت اSeغ N > P
Nر&  PاFY+ت ا  T L `Xا آ ا+ة ا*وH؛

) و(

ن   +ا&!$اء ا+N
ا&_  3؛

 &ا'*ت ا +Nا *ّTت  Tا آ ا+ة

) ز(

إ'&اء ّ Tم ا&Meاف ا` ؛

) ح(

ن و'  د ّ  `t  +   ّ   uYا * N&`  +و  Y 3واSeغ
ا P ) 5ا! Hت؛

) ط(

FYH ) 3+ت ا آ ا+ة ا*و ،Hون ا Lا  _Sا`YHD؛

) ي(

   #tا  P  Hم ال و&N  Nة   11اقY ،/ ،ور  Lا! 
وا آ ا+ة ا*و z O$ ،HاX $ت  + 9 $د ا Kا  Hو  آ وآ +ة أو

اN3

اّ bه

7
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< +*  _+؛
) ك(

ن ا!} ا  T  +3  !  Pإ> ا*7ل ا&Mbات؛
ن أ 

) ل(

 NاP3ة   * )  Pا7 3ت ا* وا Pاeداري وا +P +Nا` .4

* اYور  Lا!  وأ tأي راء *&َب  * T+Pا!Pر N7 ،م ا آ ا+ة ا&_  t  3ر آ ن
2
 N3و &'( Zاء ا `t m_H  )N/إدارة إزا ا اد ا Tروآ رو روآ&   HواST7ك ا اد
اآ رة  ا  -1أ ،9و'  Nء &Nة ا&)5  Pب(  اق وا&Nة ا&)1  Pب(  ا  -4
أ.9
ا  -6 4!"#ء :دور اآ  ا"ة ا (#و1
 ن ا آ ا*وb3 Hو  P  Pأ .`YHو/د ه^ ا  `YHDا `$ا ، Yو> P Y
1
ا:> P 5D
)أ(

 NاP3ة  إPاد ا7 3ت ا*  +Pا` 4؛

) ب(

P3ة ا!     +و   Nا `YHDا   Tا آ ا+ة ا*و ،Hوا&' ع إ> ا آ
ا+ة ا&_ X  3ن  ) 3+ا  Lا`YHD؛

) ج(

N Nر&  Pه^ ا `YHDإ> ا آ ا+ة ا&_ e  3درا'  TاNر& ا*  > Pا/+
ا ارد  ا  -4أ.9

ا -7 4!"#أ ] :6ت  ا \;= 4!#م ا Y# Zل

و&N  Nة   11ها اق } ! # $  ،ا  اN zّO$ار  180دورا أ&   Pآ ّ
1
آ &qام  اST7ك اي وز ا 3ى ا/د  ا  2-1 9Oا  -2أT  )N/  +7   9
اTف ا/د  ا  2-1 9Oا  -2أ.9
---------

8
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اـ ا دس 
اّ ق     وا! %ا ! "#$وق ا)$د ا('اف
+ن  ,-ا/0$1ك ااد ا0روآ!رو!روآ3
   )"ا"( وا +,ا&'( )*  "  +اء !" # $
ّ ها اق اه 
-1
ا*8ل ا&ا  56ا ّد ا+4ة 3وزون اّ0دة "! ا   -1أ") :ا ا ّد"( إ? آ  = 6ره  0.60
أ+Fن 6رات ا+8د اDوزون  0ل  / &+ 1آ Hن ا K ?L  2020 !Hا,اول ا&  +Jو آ ل
 &Hل  ?Yأ8س أن ها ا& 8 6ف &,ي & U0 V+ة وا ة RS 0 * ،ا8Dس MP8Mك اMزم Mل
+ء H  ?Yت ادة  * K ،7ا  * [ ،و"&V Vر .44/60
 ا") اـ  ?YاJام 0ود اMP8ك ا +4ي  ا ّد  ?Yا 0+اّ "! ا^ :ا 2-1 !V"D
-2
ا   -2أ") :اDهاف وا "( "_ Y Mا,ول ا& # $ !+Jو آ ل  &Hل  K ,ا اد
ا`ر إ  !" Pا  -1أ .:و Vا أ U V ،UّHها اق وو"ء ا +,اّP*  +ا   Pاّ0دة "!
ا&Vة  V ،3ا 5F !" )0أو   J !ّVا   ا^+وق ا*ّد ا&FDاف D 4+ي اMP8ك  اد
,وز ا 4ى ا0د "! ا^ :ا  2-1 !V"Dا  -2أY :ر cا e$ة ا !"  dP+ا_ $ت  '5
ها اق  K ,ا اد ا+4ة 3وزون ا0دة "! ا  -1أ ،:و"  *) fي اMP8ك ,وز ا 4ى
ا0د   دة "! ا^) 3-1-4!V"DاMP8ك اgه ا  (!Vآ  ا اد.
 iاأ& "  ?Y ،
ره ً+ل ا Jا Uا0دة "! ها اق  ،ا") ا +,ا ، +
-3
 iاأ،
ا  اّ0د "! ا^ :ا  1-3 !V"Dا   -2أ . :و &" 8ا +,ا  +ها ا  ،
"! ا'Yت ا +,ا  +اّ0دة "! ا   -3أ'") :ول ز  !+ا" ?Y Vا "(.
 ا") ا   + ?Yها اق و" Re$ Vا  YeVاj Vزا ا اد ا Pروآ رو" روآ& . H
-4
   ) V0ود اMP8ك اآ رة
وو"&V Vة ا&)5  Yب(  ها اق 8 ،ف  Vا إ'&اء ّ V4 )ّV0
 اد آ  !" !fا^  2.1 :ا  -2أ  :ها اق .و&, 8ى ا ) V0ا`ر إ  Uأ :   cMY
ا آ ا  d+أو اّ+ة ا*. +
 K+8ا +,ا V Y  +ا  و", ًVول ا  !+Jا" ?Y Vا  "!  Yم و"ء ا
-5
`&وط ا  =  Hأ 6 K 8ا'ع ا +,ا  +ا0د "! ا,ول ا  !+Jا" ?Y Vا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا  )V 6اDهاف ا0دة "! ا^  2-1 :ا  -2أ K , :ا +4ات ا*.ّ+
وا +4ات ا*  +ه! '  Kا +4ات  +ا +4ا!  P " pا ا" ?Y Vها اق .و?+4
ا +4ات ا!  ' "  PاJام Mjغ  Hت ا&ا rا !" &eVر qاV*Hد ا'ع ا+,
ا  +اي Vم "  5F Uا ؛
أن  ا ) V0  V4  ` )V0ه cاDهاف ،إ إذا &6رت ا +,ا  +أن ها ا)V0
 &  eب؛
أن  ن ا 6 6م Vر& ا  +ا ?Y  +4ه  wا  -4أV  L") :ر& و ReSا(" +
 !exآ   +8ا +4ات ا   Vا ،V4و` & إ? أ 4 )V 6 UHى Vم  ا +
 e`H3ا! &ُLع "  !" Pا`&ا {dا ا")  V8 P Yوأن *ل &zف ا  اح 
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ا`& 0ا ا")  !" 20 Y J V8 P Yا dوأن ا`&ا {dا&SDى ا ا") p"&z 6 P Y
 ؛
)د( أن  ن ا ّ6 6م  ?Y  +8  + eSه  wا   -4أ !ex :آ PH ?   V +8
ا +4ا! ُ   P " 5eا`& 0ا   ?_Vا,ول ا ،  !+Jأو ?   Yاآل
'  Kا e`HDا اردة "   !" Uا`& 0ا& SDة؛
أن  ن ا 4+ ،   p6  0إ? '  Kاeت ا Vإ? ا'ع ا وا4
) ه(
و * '  ،cد ~Hم و& + !+Fا } Sوا  )*  " }^0اردات  ا اد
ا Pروآ رو" روآ&  ، Hو )e+ +YاHj ،&Dج وا^درات ،وfن ا~+م _ ال
ا ,ول اj !+Jزا ا اد ا Pروآ رو" روآ&   Hا ^+ص & !" U Yو آ ل
 &Hل ة ها اق.
 8ف _ ا إ'&اء ر zدe`HD ) 6ـ ?_V Uها اق .و 8ف & zا4ّ8gت اّ0دة "!
-6
ا ـ  -5أ4ّ8g") :ت ا& zواDدوار"( و   + Yا e`HDا! _ ReS P+ا  +ا  +4اV4
و"D ًVدواره وg4و  Pاّ0دة "! ا  -5أ .:و K_$ 8ها ا& zأ_ً  )ّV0ا ?Y ّV4ا 0+اّ
"! ا&Vة  4أ.cMY
و ا") ا +,ا ?Y  +أن  ن ى ا &و !" HإYدة  } ^$ا ا ا")  ،P Yأو 'Jء 
-7
ه cا و" &ّx ًVا~&وف  ،أ'  ) V0أ !" #S 8اMP8ك وإزا  اد ا0دة "! ا  -1أ::
)أ(

-8
 !:

إYدات ا } ^$ا^ ّ+آ*Mت ر 5, ّ4 dأن ُ ً=)  ًV4إ "! V  +8  + eS
 4ه    !" K6ا&Vة ا&) 5  Yد( أ cMYأو آV d6  +8  + e$ {  V+م = H
أ 6 K 8أي ا'ع  +,ا   +ا" .P Y Vو*) ا& xات ا&:!   4 d
أن *)  Vا Yأو 8 8ت ا^+وق ا*د ا&FDاف؛

)(1

ا d4ا! 

)(2

ا& xات ا! gدي إ? * أي &Lط  &Lوط ها اق؛

)(3

ا& xات "! ا 4ت ا    +4ا& }^$ادى ا آت ا  d+أو ا+ة
 :$ا`&ا{d؛

)(4

   Vإ? ا&ا rأو ا &  e`HDار' "!  eSا  +ا  +4ا*ة ا، 0
أو إزا أي `Hط   eSا  +ا !" 30 Y U   J ، +4ا ,  dع
    0&L &S :ا") P Y؛

) ب(

إYدات ا &  }  ^$ا^  ّ+آ*Mت ر   " ، 4 dإد' eS !" Pا  +ا +4
ا ا")  ،P Yوا!   ن   6 d+Yا ، +و ّ إMغ ا +,ا &&V !" PHf`  +ا +
ا +4ي ا) M؛

) ج(

  8ف *د أي    Vإ? ا^+وق ا*د ا&FDاف ى اPHء   ا`& 0ا& SDة
ا  5'  *6ها اق.

 8ف ُ ? اهم  ?Yو' Uا  + 0ا !" e`HDاeVـع ا&$ !Yـت ا&ـ ،و^ zS
)أ(

أن  *4ا ا&و Hا   ' 5ها اق * ,ا  'ت ا ّz$ا! &e 6أ
MSل   +ا`&وع؛
2
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) ب(

أن  Sfا وا آت ا  d+وا+ة ا**  +
 100/41وMS 6/49ل   +ا.e$

اYر ا  ا`&وط ا اردة &Vر

 ا") ا  0 ?Yاg4و  ا`  Yإدارة و  +ها اق و Yآ" ا e`HDا!  Vم  Pأو
-9
ا! ُ_  U+Y  H P Keأ' ا "ء Jات  ' 5ها اق .و 6وا") ا  ?Y 5 Hأن  ن ا آ
ا+ة ا&")  4 dا آ ا+ة ا& (" 4 dووا" pVا  Hو  ?Yأن  ن ا آ ا+ة ا*و) Hا آ ا+ة
ا*و p0 (Hإ&Lاف ا آ ا+ة ا& e`Hf )*  "  4 dا  ' 5ها اق .و ُ ا") ا ?Y
 Yت ا  Vاورّ ا! &,ُ 6ي "! إFر &ا rأYل ا& zوا  Vا* ^+وق ا*ّد ا&FDاف أو "!
إFر & rHا  VاD Kي  ا آت ا+ة ا`&آ "! ها اق.
 8 -10ن ا آ ا+ة ا&g4  4 dو  Yن ا R e$ا K , )4+ا e`HDو +ه واMjغ P+Y
 ' 5ها اق !"  ،ذ[   8 ?Yال  ا &^0ا )V0ا V4و"&V Vة ا&) 5  Yب( .و` هc
اg4و  &ورة ا K ) 4+ا آ ا+ة ا*و_ Hن ا  p 6وا Kا !" e`H3 dMا. +
و V8م ا آ ا+ة ا*و Y Hا آ ا+ة ا&  + )&F Y  4 dا e`HDا ^+ص d6 !" P Y
ا  –6ء "! إFر ا ) 4+ا`  ' 5Hا آ ا+ة ا& . 4 dو pz  6ا آ ا+ة ا& 4 d
وا آ ا+ة ا*و Hإ?  ا") "! اراء `fن ا& ت  ا آ ا* R e$ VواMjغ واg4و ت
اا !" SإFر ها اق  & 4ا   +ا !"  ،)4+  ` e$ذ[  VYا'Yت  .) 4+ ~+و ا")
 iاأJ ?Y ،و ا آ ا+ة ا&  4 dوا آ ا+ة ا*و 8& Hم اّ+ـ "!
ا +,ا  +
ا^ ا 2-2 V"Dو   4-2ا ـ -2أ.:
 !" -11ل Yم  ّ اD ،ي   58ا8Dب ) V0  ،اDهاف ا*( Vزا ا اد ا0دة "!
ا^ :ا  2-1 !V"Dا  -2أ ،:أو  ?Y cJ,Yأي و' Y &S Uال Pا اق V d+*" ،ا  UHf
)  Uا ^0ل  ?Yا  و", ًVول ا ا" ?Y Vا  .و +, )0ا&V 54 ، +ه ،أن * 
ّ 0
ا  إ? و* Uو", ًVول ز  {V+ !+ا" ?Y Vا  ّ0د cا +,ا *  +أن &ه ا  ?Yو"Ud
 " اJا Uا! آن  ا&Vر أن  0&L 4 6 )V0ا  ا  "! إFر 'ول ا ا" ?Y Vا .
و*&ف ا  , UHfز  +,ا  +أن   6 #$ا    Vاّ0دة "! ا   -7أ_ $") :ت "!
ا  Y 54م ال"( Y ،آّ آ  &ام  _ $ت اMP8ك  & اُJ,+ة "! أي   +8ا +4ات،
Vرة +Ffن 6رات ا+8د اDوزون .و 8ف  6+ا +,ا  +آ   ت Yم ال ا Pا اق
 ?Yة ،و $إزاءه ا&Vارات ذات ا^ .و* ا$ذ ه cا&Vارات  `  ،ا 0ا* VdY  +أم ا`&ا{d
ا Vو"&V Vة  5أ.cMY
   &z+Y K_$  -12ها اق *  ?Yأ8س أي &6ار  +,ا !"  +ا?Y &=g 6 V4
  أ `&وYت أ&Sى "! Ye6ت اMP8ك أو أي أ e`Hأ&Sى ذات  !" zا.
 8 -13ف  5 ,4ا Dي  V* 5Fل  ا +,ا  +و ا آ ا+ة ا&  4 dوا آ ا+ة
ا*و  + & 4  Hها اق .و +ع Sص  U Yأن  {  آ ا+ة ا&  4 dوا آ ا+ة ا*وH
اMFjع  ?Yا* ت ا_&ور   )V0ال Pا اق.
  -14إ,Hز ا&  اDو?   eSإدارة إزا ا اد ا Pروآ رو" روآ&   Hواق ا&Vن !" P
 PHا +4ا  0 +8 &Sد "   Pأ 4 ?^6ح  4 !'j Uى اMP8ك "! ا  -2أ .:و"! 
Vء أ&' V* e`Hى ا !" P g+ا e$وا0 V+ت ا   P Yو"&V Vة ا&)5  Yد( وا&Vة f'& 4" ،7
إ PH ? Pا +4ا    +ا e`HDا . Vو &48أ e`HاMjغ ا ^+ص  !" P Yا&Vات
إ Pإ إذا دت ا +,اMS  +ف ذ[.
ا&)1  Yأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ :إ?
3
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 K ' + -15ا`&وط اّ0دة "! ها اق ^&اً   8ق &و آ ل  &Hل و ?Yا 0+اّ "!
ها اق .وآ" ا^0eت ا !" *4ها اق  Pا* ?+ا 4+ب إ  !" Pا&و آ ل0   ،د
ا +,ا &   +ذ[.

4
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/"#ت
ا -1 6"#$أ :8اـاد
ادة

ا&")

اY ,

ا Pروآ رو" روآ& ن22-

'

اDو?

 eVHاء  !'jا_ $ت "! اMP8ك
)+Ffن 6رات ا+8د اDوزون(
0.92

ا -2 6"#$أ :8ا(هاف وا6"$
2011
  '

2012

 '

2013
0.92

2014
0.92

2015
0.83

2016
0.83

2017
0.83

2018
0.83

' 1-1ول _ $ت
&و آ ل  &Hل
 اد ا&") ' ،
ا Y ,اDو?
)أ+Fن 6رات
اMP8ك اDوزون(
0.83
0.83
0.83 0.83 0.92
0.92

  '
 2-1ا 0ا?^6D
 '
ا 4ح U
MP8Mك ا ! 
 اد ا&") ' ،
ا Y ,اDو?
)أ+Fن 6رات
اMP8ك اDوزون(
21 000
0
20 000
0
0
23 000
0
25 000
 1-2ا  ا) U Y
 آ ا+ة
ا&)  4 dا (5 H
)دور أ& !(
2 730
0
2 600
0
0
2 990
0
3 250
 :   2-2د Yا آ
ا+ة ا& 4 d
)دور أ& !(
0
0
50 000
0
0
0
0
 3-2ا  ا ا") 50 000 U Y
 آ ا+ة
ا*و) Hا  Hو(
)دور أ& !(
0
0
4 500
0
0
0
0
4 500
 :   4-2د Yا آ
ا+ة ا*وH
)دور أ& !(
21 000
0
70 000
0
0
23 000
0
75 000
 1-3إ'! ا 
ا) ) U Yدور
أ& !(
2 730
0
7 100
0
0
2 990
0
 , 2-3ع    :ا7 750 Y
)دور أ& !(
23 730
0
77 100
0
0
25 990
0
82 750
 3-3إ'! ا  :
ا) ) P Yدور
أ& !(
إ'! اjزا  ا Pروآ رو" روآ& ن 5'  22-ها اق )أ+Fن 6رات اMP8ك اDوزون(
1-1-4
إزا ا Pروآ رو" روآ& ن&` !" 22-وYت   V8ا") ) P Yأ+Fن 6رات اMP8ك اDوزون(
2-1-4
اMP8ك اgه ا  !Vا Pروآ رو" روآ& ن) 22-أ+Fن 6رات اMP8ك اDوزون(
3-1-4

2019
0.83

2020
0.60

Total
  '

0.83

0.60

  '

0

21 000

110 000

0

2 730

14 300

0

0

100 000

0

0

9 000

0

21 000

210 000

0

2 730

23 300

0

23 730

233 300
0.32
0
0.60

ا -3 6"#$أ :8ا%ول ا! KLا N! Jا6"$
.1
أ.:

&, 8ي ا   !" &~+ا`&ا {dا  Vا" !" U Y Vا'ع ا !" & SDا +4ا0دة "! ا  -2

5

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XVI

ا -4 6"#$أ J 6O : 8ر" و RPQا#$
1

 8ف  &&V :fا  +و eSا 5e  +آ  4S  0&Lأ'Jاء:
)أ(

&4 &&Vود& ،د "  Uا Hت  54ا +4اf` ،  Vن اVم ا&0ز  +ا +4ا&&V V4
ا ،)4و* )   ?Yا "  *) (زا ا  اد ،وآ   إP8م  :$اF`+ت " ،P
وآ   ارط *_ .#* Pو !x+أن ` ا ?Y &&Vا اد ا+4ة 3وزون ا! أزp
آ&L , +ة   +ا 54 ،e`HDادة ،وا   '  +ا ا $4واا dذات ا^
ا! أد4 ،pSح  * & "  H3ت  +,ا !" & x  r+ Y  +ا=*Hت ذات
ا^ +خ .و !x+أن  R4ا &&Vا_ ء آ[  ?Yا,Hjزات وا&$ات وا0ت
ا& :$ eاF`+ت ار' "! ا ،e$وأن *)  ?Yأي & xات &eأ  ?Yا~&وف
"! ا ،وأن Vم  & ذ[   ا* ت ذات ا^ .و !x+أن ` ا &&Vأ_ ?Y
* ت  Yأي & xات Vر (ReS) e$ Hا  +ا  +4ا ،PV )4آ0ت ا،& Sf
و ت ا$8ام ا&و !" HإYدة  } ^$ا MSل   +ا`& ?Y ،0ا 0+ا ^+ص
 !" U Yا&Vة   7ها اق ،أو  & ذ[  ا& xات ،وأن Vم &رات و= .Pو!ex 8
ا &&Vا&4ود '  Kا +4ات ذات ا^ ا0دة "! ا&Vة ا&)5  Yأ(  اق ،و 
 "jإ? ذ[ أن ` أ_ * ت  Yا !" e`HDا +4ا 0؛

) ب(

 eS rdH  )V0 &&Vإدارة إزا ا اد ا Pروآ رو" روآ&   HواMP8ك ا اد
ا`ر إ  !" Pا  -1أ ،:آ ه  "! ا&Vة ا&)5  Yب(  اق .و  &Vر
ا +,اMS  +ف ذ[ V * ،ها ا K )V0آ S 5Fص `&  0ا`&ا {dو*
أن Vم ا  )V0اMP8ك  K ,ا +4ات ذات ا^  ?Yا 0+ا0د "! ا&Vة ا&)5  Yأ(
 اق ا!  `& ا +,إ? P+Y )V0 &&V 4؛

) ج(

وF`+ !eS :zت ا!  PH ? P Ke_ُ 8ا +4ا 5F V *Jا`& 0ا ،
 Kإ&از ا&ا  Rا e`HDو Kأ Sا,رب ا  4واVم ا&0ز "!   +ا`&ا {dاV4
*  اYر؛ وV8م ا Hت ا  اردة "! ا 54 e$ا +4ا .  Vو !x+أن _
ا  :zأ_ اLjرة إ? ا e$ا` واVم ا&0ز  Y M_" ،أي & xات    +
ا ~+ر أن &eأ  ?Yا e$ا` .و !x+أن  !exها ا  :zا +4ات ا0دة "! ا&Vة
ا&)5  Yد(  اق .آ  !x+أن 0د ا   ^ :zا& xات ا! أد ?Y pSاe$
ا` وأن Vم & 4ا  .Pو  Vو :zا e`HDا  V4آJ,ء   Hا = Uz  V
ا &&Vا&4دي  ' 5ا&Vة ا&)  Yب( أcMY؛

)د(

  Y ,ا* ت ا   اV K , z$ر& ا  +ا  +4و ReSا  +ا  +4اV
 MSل Y6ة  Hت  ?Yا .pH&Hjو*8ل ه cا* ت ا   ،ا! * 54 PV
ا +4ا K   Vآ  ،0&L 5Fآ  Mا&4ود وا  :zا$ص ) &&Vا &~Hا&Vة
ا&)1  Yأ( أ (cMYوا) e$ا &~Hا&Vة ا&)1  Yج( أ ،(cMYو eSا  +ا  +4وأي
& xات "! ا e$ا` ،و H !ex8ا&ات ا  +JواF`+ت؛

) ه(

 ' + Jي 

ا! &V" Sات }$ ،ا&Vات ا&)1   Yأ( إ? )1د( أ.cMY

 1ت ا Tوا(دوار اS J!)$
ا -5 6"#$أّ U :8
&, 8ي ا  ) 4+آ" أ e`Hا& zوإدار )&F Y Pا ة ا 3  +Fوزون ،ا! ` Pه cاj e$دارة
1
إزا ا اد ا Pروآ رو" روآ& . H
6
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و 8ف gدي ا آ ا+ة ا&  4 dدورا رزا `  Sص "! & ت ا& 54 zو Pا*z& V
2
ا اردات  ا اد ا+4ة 3وزون ،ا! $48م  PM,8آ&'_ Kهة "! ' & Kا rا&:$ z
ا`&وYت دا eS Sإدارة اjزا ا . dP+و Ke_8ا آ ا+ة ا&  4 dآ[ ،إ? ' 5Hا آ ا+ة ا*و،H
 Pا^* ا "! ر zا اردات وا^درات  ا اد ا+4ة 3وزون ،وإ8اء ا` رة  آت ا   +Fذات
ا^  MSل ا  5ا 3 !+Fوزون.

ا -6 6"#$أ :8دور اآ  ا#ة ا V
1

 8ـ ن ا آـ ا& 4 dـ g4و Y , Yـ  ا0 e`HDد "! و= Vـ ا`&وع  ?Yا 0+ا!:
ن ا   )Vّ 0اDداء وا )Vّ 0ا!  ?_Vها اق وا&'jاءات واّeت اا S
)أ(
z
 ?Y ،U zا  0+ا ّ "!  eSإدارة إزا ا  اد ا Pروآ رو" روآ&   Hاّ $
اّ $
؛
) ب(

Y4ة ا "! إYـاد  ReSا  +واVرــ& اV Mـ  ?Yا 0+ا ـ "! ا ـ -4أ:؛

) ج(

 V4 )ّV0 Vإ? ا +,ا   +أن اDهاف  pVV0 6وأن ا e`HDا  +4ا&P e
 6أُآ ?Y pا 0+اّ "!  eSا K ?`   +ا  -4أ:؛

)د(

اfآّ  أ Sا,رب ا  4واVم ا&0ز * اYر "! ا 8ت ا e$ا` و"!
 ReSا  +ا  +4ا K  ` Vا &Vا&)1  Yج( و)1د(  ا  -4أ:؛

) ه(

ا "ء eت اMjغ اV z$ر& ا  +ا  +4و ReSا  +ا  +4وا e$ا` ?Y
ا 0+ا0د "! ا  -4أ PV :إ? ا +,ا . +و` eت اMjغ V ?Y
Vر&  YاF`+ت ا! _ P Keا آ ا+ة ا*وH؛

) و(

ن   +ا&$اء ا+V
ا& 4 d؛

&ا'*ت ا +Vا! *ّPت  Pا آ ا+ة

) ز(

إ'&اء ّ Pم ا&Ljاف ا e؛

) ح(

ن و'  د ّ ` eS  +   ّ    xا *" V&e  +و  "` 4واMjغ
ا Y ) 6ا Hت؛

) ط(

F`H ) 4+ت ا آ ا+ة ا*و ،Hون ا Kا !" dMاe`HD؛

) ي(

"!   #Sا  Y , Hم ال و"&V Vة   11اق` ،0 ،ور  Kا
وا آ ا+ة ا*و } ^$ ،Hا_ $ت  + :$د ا Jا  Hو  آ وآ +ة أو
= +*  d+؛

) ك(

ن ا ا"  P " +4  Yإ? ا*8ل ا&Lgات؛
ن أ 

) ل(

 VاY4ة "  *)  Yا8 4ت ا* وا Yاjداري وا +Y !+Vا.5e

اV4

اgهّ

* ا`ور  Kا وأ Sأي راء *&َب  * P+YاYر V8 ،م ا آ ا+ة ا& S  4 dر آ ن
2
 V4و  &'( Uاء ا eS rdH  )V0إدارة إزا ا اد ا Pروآ رو" روآ&   HواMP8ك ا اد
اآ رة "! ا  -1أ ،:و"'  Vء &Vة ا&)5  Yب(  اق وا&Vة ا&)1  Yب(  ا  -4
أ.:
7
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ا  -6 6"#$ء :دور اآ  ا#ة ا )$و3
 ن ا آ ا*وg4 Hو  Y , Yأ .e`Hو0د ه cا !" e`HDا e$ا` ،و` ?Y
1
ا:?Y 6D
)أ(

 VاY4ة "! إYاد ا8 4ت ا*  +Yا5e؛

) ب(

Y4ة ا "!   +و   Vا e`HDا!   Pا آ ا+ة ا*و ،Hوا&' ع إ? ا آ
ا+ة ا&_  4 dن  ) 4+ا !" Kاe`HD؛

) ج(

V Vر&  Yه cا e`HDإ? ا آ ا+ة ا&j  4 dدرا' !" PاVر& ا ?Y *,ا0+
ا ارد "! ا  -4أ.:

ا -7 6"#$أ ]- :8ت  Kا \  6"$م ا Y$Zل

و"&V Vة   11ها اق  # $  ،ا  اV }ّ^$ار  180دورا أ&   Yآ ّ
1
آ  &ام  اMP8ك اي ,وز ا 4ى ا0د "! ا^  2-1 :ا  -2أP " )V0  +8   :
اPف ا0د "! ا^  2-1 :ا  -2أ.:
---------

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XVII

اـ ا



اّ ق      -و وا #ا"!  وق ا"(د ا&%اف
*ن  +,ا./"0ك ااد ا/روآروروآ 2
    -و )"ا"( وا *+ا*  !  )( '&%اء ! " #
ّ ها اق اه 
-1
ا)7ل ا%ا  45ا ّد ا*3ة 2وزون اّ/دة ! ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 5ره  0.93
أ*Fن 5رات ا*7د اDوزون  /ل  / %* 1آ Hن ا K >L  2020 Hا+اول ا%  *Jو آ ل
 %Hل.
 ا!( اـ  >OاJام /ود اRS7ك ا *3ي  ا ّد  >Oا* /اّ ! ا 9Nا 2-1 M!D
-2
ا   -2أ") 9اDهاف وا "( ! O RWا+ول ا% " # *Jو آ ل  %Hل  K +ا اد
اXر إ  ! Sا  -1أ .9و Mا أ Y M ،YّHها اق وو!ء ا *+ا*  )ّSا   Sاّ/دة !
ا%Mة  M ،3ا 4F ! (/أو  ّ  J Mا   ا*Nوق ا)ّد ا%FDاف *D 3ي اRS7ك  اد
+وز ا 3ى ا/د ! ا 9Nا  2-1 M!Dا  -2أO 9ر\ ا ^#ة ا* !  ]SاW #ت  &4
ها اق  K +ا اد ا*3ة 2وزون ا/دة ! ا  -1أ ،9و!  )( _ي اRS7ك +وز ا 3ى
ا/د   دة ! ا) 3-1-4 M!DNاRS7ك اaه ا  ( Mآ  ا اد.
 bاأ% !  >O ،
ره*ً ل ا Jا Yا/دة ! ها اق  ،ا!( ا *+ا*  ،
-3
 bاأ،
ا  اّ/د ! ا 9Nا  1-3 M!Dا   -2أ . 9و %! 7ا *+ا*  ها ا  ،
! ا&Oت ا *+ا*  اّ /دة ! ا   -3أ&") 9ول ز*  ا! >O Mا "(.
 ا!( ا   * >Oها اق و! e^# Mا  O^Mاd Mزا ا اد ا Sروآ رو! روآ. H %
-4
   ( M/ود اRS7ك اآ رة
وو!%M Mة ا)5  O%ب(  ها اق 7 ،ف  Mا إ&%اء ّ M3 (ّM/
 اد آ _ ! ا  2.1 9Nا  -2أ  9ها اق .و%+ 7ى ا ( M/اXر إ  Yأ 9   \RO
ا آ ا*]  أو ا*ّة ا)* .
 K*7ا *+ا*   M Oا  و!+ ًMول ا  *Jا! >O Mا  !  Oم و!ء ا
-5
%Xوط ا  <  Hأ 5 K 7ا&ع ا *+ا*  ا/د ! ا+ول ا  *Jا! >O Mا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا  (M 5اDهاف ا/دة ! ا  2-1 9Nا  -2أ K + 9ا *3ات ا)*ّ.
وا *3ات ا)*  ه &  Kا *3ات * ا *3ا  S ! kا ا! >O Mها اق .و>*3
ا *3ات ا  & !  SاJام Rdغ  Hت ا%ا mا ! %^Mر lاM)Hد ا&ع ا*+
ا*  اي Mم !  4F Yا ؛
أن  ا ( M/  M3  X (M/ه\ اDهاف ،إ إذا %5رت ا *+ا*  أن ها ا(M/
 ^ % qب؛
أن  ن ا 5 5م Mر %ا*  ا >O  *3ه  sا  -4أM  L") 9ر %و e^tا* "(
 ^uآ   *7ا *3ات ا   Mا ،M3و % Xإ> أ 3 (M 5 YHى Mم  ا* 
 ^XH2ا %ُLع !  ! Sا%Xا] xا ا!(  M7 S Oوأن )ل %wف ا  اح 
1
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)د(

) ه(

ا /%Xا ا!(  ! 20 O J M7 S Oا] وأن ا%Xا] xا%tDى ا ا!( k!%w 5 S O
 ؛
أن  ن ا ّ5 5م  >O  *7  * ^tه  sا   -4أ ^u 9آ SH >   M *7
ا *3ا ُ^   S ! 4ا /%Xا   >WMا+ول ا ،  *Jأو >   Oاآل
&  Kا ^XHDا اردة !   ! Yا /%Xا% tDة؛
أن  ن ا 3* ،   k5  /إ> &  Kا^ت ا Mإ> ا&ع ا وا3
و )\ &  ،د {Hم و% * *Fا z tوا  ()  ! zN/اردات  ا اد
ا Sروآ رو! روآ ، H %و (^* *OاHd ،%Dج واNدرات ،و_ن ا*{م  Wال
ا +ول اd *Jزا ا اد ا Sروآ رو! روآ  H %ا* Nص % ! Y Oو آ ل
 %Hل ة ها اق.

 7ف  Wا إ&%اء ر wد^XHD ( 5ـ >WM Yها اق .و 7ف  w%ا3ّ7aت اّ/دة !
-6
ا ـ  -5أ3ّ7a") 9ت ا w%واDدوار"( و}   * Oا ^XHDا  e^t S*Wا*  ا  *3اM3
و!D ًMدواره وa3و  Sاّ/دة ! ا  -5أ .9و KW# 7ها ا w%أ (ّM/ ًWا >O ّM3ا* /اّ
! ا%Mة  4أ.\RO
و ا!( ا *+ا*   >Oأن  ن ى ا %و ! HإOدة  z N#ا} ا ا!(  ،S Oأو &Jء 
-7
ه\ ا} و! %ّu ًMا{%وف  ،أ&  ( M/أ ! "t ~7اRS7ك وإزا  اد ا/دة ! ا  -1أ:9
)أ(

-8
  :

إOدات ا z N#ا ّ*Nآ)Rت ر]  4+ ّ3أن ُ ً<(  ًM3إ ! M  *7  * ^t
 3ه     ! K5ا%Mة ا) 5  O%د( أ \ROأو آ*M ]5  *7  * ^# x  Mم < H
أ 5 K 7أي ا&ع  *+ا*   ا! .S O Mو)( ا% uات ا:    3 ]%
أن )(  Mا Oأو 7 7ت ا*Nوق ا)د ا%FDاف؛

)(1

ا ]3ا 

)(2

ا% uات ا aدي إ> ) أي %Lط  %Lوط ها اق؛

)(3

ا% uات ! ا 3ت ا    *3ا% zN#ادى ا آت ا*]  أو ا*ة
 9#ا%Xا]x؛

)(4

   Mإ> ا%ا mأو ا % q ^XHDار& !  ^tا*  ا  *3ا)ة
ا ، /أو إزا أي XHط   ^tا*  ا ! 30 O Y   J ، *3ا] 
 +ع     /%L %t 9ا!( S O؛

) ب(

إOدات ا % q z  N#ا ّ* Nآ)Rت ر]    ! ، 3إد& ^t  ! Sا*  ا *3
ا ا!(  ،S Oوا   ن   5 ]*Oا*  ،و ّ إRغ ا *+ا*   %%M ! SH_Xا* 
ا *3ي ا( R؛

) ج(

  7ف )د أي }   Mإ> ا*Nوق ا)د ا%FDاف ى اSHء   ا /%Xا% tDة
ا  4&  )5ها اق.

 7ف ُ > اهم  >Oو& Yا  * /ا ! ^XHDا^Mـع ا# O%ـت ا%ـ ،وwt N

2
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)أ(
) ب(

أن  )3ا ا%و Hا   & 4ها اق ) +ا  &ت ا ّw#ا %^ 5أ
Rtل *  ا%Xوع؛
أن _ tا وا آت ا*]  وا*ة ا)*  )
 100/41وRt 6/49ل *  ا.^#

اOر ا  ا%Xوط ا اردة %Mر

 ا!( ا  / >Oاa3و  ا O Xإدارة و*  ها اق و Oآ! ا ^XHDا  Mم  Sأو
-9
ا ُ  Y*O  H S K^Wأ& ا !ء Jات  & 4ها اق .و 5وا!( ا  >O 4 Hأن  ن ا آ
ا*ة ا")  3 ]%ا آ ا*ة ا (" 3 ]%ووا! kMا  Hو  >Oأن  ن ا آ ا*ة ا)و) Hا آ ا*ة
ا)و k/ (Hإ%Lاف ا آ ا*ة ا ^XH_ ()  !  3 ]%ا  & 4ها اق .و ُ ا!( ا >O
 Oت ا  Mاورّ ا %+ُ 5ي ! إFر %ا mأOل ا w%وا  Mا) *Nوق ا)ّد ا%FDاف أو !
إFر  mH%ا  MاD Kي  ا آت ا*ة ا%Xآ ! ها اق.
 7 -10ن ا آ ا*ة اa3  3 ]%و  Oن ا e ^#ا* K + (3ا ^XHDو* ه واRdغ S*O
 & 4ها اق !  ،ذ   7 >Oال  ا %N/ا (M/ا M3و!%M Mة ا) 5  O%ب( .و Xه\
اa3و  %ورة ا* K ( 3ا آ ا*ة ا)وW Hن ا  k 5وا Kا ! ^XH2 ]Rا* .
و M7م ا آ ا*ة ا)و O Hا آ ا*ة ا  * (%F O  3 ]%ا ^XHDا* Nص ]5 ! S O
ا  –6ء ! إFر ا* ( 3ا 4H&  Xا آ ا*ة ا . 3 ]%و kw  5ا آ ا*ة ا 3 ]%
وا آ ا*ة ا)و Hإ>  ا!( ! ا راء _Xن ا %ت  ا آ ا) e ^# MواRdغ واa3و ت
اا ! tإFر ها اق  % 3ا *  ا !  ،(3*  X ^#ذ  MOا&Oت *{ * .( 3و ا!(
 bاأJ >O ،و ا آ ا*ة ا  3 ]%وا آ ا*ة ا)و 7% Hم اّ*ـ !
ا *+ا*  
ا Nا 2-2 M!Dو   4-2ا ـ -2أ.9
ل Oم  ّ اD ،ي   47ا7Dب ( M/  ،اDهاف ا)' Mزا ا اد ا/دة !
! -11
ا 9Nا  2-1 M!Dا  -2أ ،9أو  >O \J+Oأي و& O %t Yال Sا اق M ]*)! ،ا _ YH
(  Yا N/ل  >Oا  و!+ ًMول ا ا! >O Mا  .و *+ (/ا* %M 43 ،ه ،أن ) 
ّ /
ا  إ> و) Yو!+ ًMول ز* *  xMا! >O Mا  ّ/د\ ا *+ا*  ) أن %ه ا  >Oو!]Y
 ! اJا Yا آن  ا%Mر أن  /%L 3 5 (M/ا  ا  ! إFر &ول ا ا! >O Mا .
و)%ف ا _ + YHز  *+ا*  أن   5 "#ا    Mاّ/دة ! ا   -7أW #") 9ت !
ا  O 43م ال"( O ،آّ آ  %qام  W #ت اRS7ك  % qاُ*J+ة ! أي   *7ا *3ات،
Mرة _*Fن 5رات ا*7د اDوزون .و 7ف * 5ا *+ا*  آ   ت Oم ال ا Sا اق
 >Oة ،و #إزاءه ا%Mارات ذات ا .Nو) ا#ذ ه\ ا%Mارات  X  ،ا /ا)*   M]Oأم ا%Xا]x
ا Mو!%M Mة  5أ.\RO
   %w*O KW#  -12ها اق )  >Oأ7س أي %5ار  *+ا*  ! ا>O %<a 5 M3
  أ %XوOت أ%tى ! O^5ت اRS7ك أو أي أ ^XHأ%tى ذات  ! wا.
 7 -13ف  4 +3ا Dي  M) 4Fل  ا *+ا*  و ا آ ا*ة ا  3 ]%وا آ ا*ة
ا)و  * % 3  Hها اق .و* ع tص  Y Oأن    xآ ا*ة ا  3 ]%وا آ ا*ة ا)وH
اRFdع  >Oا) ت ا%Wور   (M/ال Sا اق.
  -14إ+Hز ا  %اDو>   ^tإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو! روآ  H %واق ا%Mن ! S
 SHا *3ا  / *7 %tد !   Sأ 3 >N5ح  3 &d Yى اRS7ك ! ا  -2أ .9و! 
Mء أ%& M) ^XHى ا* ! S aا ^#وا*/ Mت ا   S Oو!%M Mة ا)5  O%د( وا%Mة _&% 3! ،7
3

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XVII

إ SH > Sا *3ا  *  ا ^XHDا . Mو %37أ ^XHاRdغ ا* Nص  ! S Oا%Mات
إ Sإ إذا دت ا *+ا*  Rtف ذ.
ا)1  O%أ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
 K & * -15ا%Xوط اّ/دة ! ها اق %Nاً   7ق %و آ ل  %Hل و >Oا* /اّ !
ها اق .وآ! ا/^Nت ا ! )3ها اق  Sا)*> ا* 3ب إ  ! Sا%و آ ل/   ،د
ا *+ا*   % qذ.

4
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! .ت
ا   -1أ :9اـ اد
ادة

ا(!%

اO +

ا Sروآ رو! روآ %ن22-

&

اDو>

 ^MHاء  &dاW #ت ! اRS7ك
)_*Fن 5رات ا*7د اDوزون(
1.43

ا"!  -2 5أ :7ا&هاف وا" 5
2011
  &

2012

 &

2013
1.43

2014

2015

1.43

1.29

2016
1.29

2017
1.29

2018
1.29

2019
1.29

2020
0.93

&ول W #ت
1-1
%و آ ل
 اد
 %Hل
& ،
ا(!%
ا O +اDو>
5رات
)أ*Fن
اRS7ك اDوزون(
0.93
1.29
1.29
1.29
1.29
1.29
1.43
1.43

  &
ا /ا>N5D
2-1
 &
ا 3ح Y
RS7Rك ا 
  اد ا(!%
&  ،اO +
اDو> )أ*Fن
5رات اRS7ك
اDوزون(
20 000
0
0
0
45 000
0
0
30 000
0
ا  ا( 35 000 Y O
1-2
ا*ة
 آ
ا)  3 ]%ا (4 H
)دور أ( %
2 600
0
0
0
5 850
0
0
3 900
0
   9د Oا آ 4 550
2-2
ا 3 ]%
ا*ة
)دور أ( %
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
ا ا!( 40 000
ا 
3-2
  Y Oآ ا*ة
ا)وH
)ا  Hو( )دور
أ( %
0
0
0
0
3 600
0
0
0
0
   9د Oا آ 3 600
4-2
ا*ة ا)وH
)دور أ( %
20 000
0
0
0
85 000
0
0
30 000
0
ا  75 000
إ&
1-3
ا( ) Y Oدور
أ( %
2 600
0
0
0
9 450
0
0
3 900
0
  8 150 9
 +ع
2-3
)دور
اO
أ( %
22 600
0
0
0
94 450
0
0
33 900
0
ا  83 150 9
إ&
3-3
S O
ا(
)دور أ( %
إ& اdزا  ا Sروآ رو!%وآ %ن 22-ا(  4&  SM M/ >Oها اق )أ*Fن 5رات اRS7ك اDوزون(
1-1-4
إزا ا Sروآ رو!%وآ %ن 22-ا ) %X ! SM M/وOت   M7ا!( ) S Oأ*Fن 5رات اRS7ك اDوزون(
2-1-4
اRS7ك اaه ا  Mا Sروآ رو!%وآ %ن) 22-أ*Fن 5رات اRS7ك اDوزون(
3-1-4

5

ا#ع
  &

  &

130 000

16 900

80 000

7 200

210 000

24 100

234 100

0.50
0
0.93
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ا"!  -3 5أ :7ا#ول ا FGا I Eا" 5
%+ 7ي ا*{   ! %ا%Xا] xا  Mا! ! Y O Mا&ع ا ! Hا *3ا/دة ! ا  -2
.1
أ.9
ا"!  -4 5أ E 5J : 7ر  و MKLا"!
1

 7ف _ %%M 9ا*  و ^tا*  ^ 4آ  3t  /%Lأ&Jاء:
)أ(

%3 %%Mود% ،د !  Yا Hت  43ا *3ا_X ،  Mن اMم ا%/ز * ا *3ا%%M M3
ا ،(3و) (   >Oا !  )( 'زا ا  اد ،وآ   إS7م  9#ا*FXت ! ،S
وآ   ارط ) .") SWو* uأن  Xا >O %%Mا اد ا*3ة 2وزون ا أزk
آ* %L +ة *  ا 43 ،^XHDادة ،وا *  &  ا ا #3واا] ذات اN
ا أد3 ،ktح  ) % !  H2ت  *+ا*   ! % u  m* Oا<)Hت ذات
ا* Nخ .و* uأن  e3ا %%Mا Wء آ  >Oا+Hdزات وا%#ات وا/ت
ا 9# ^%ا*FXت ار& ! ا ،^#وأن )(  >Oأي % uات ^%أ  >Oا{%وف
!  ا ،وأن Mم  % qذ   ا) ت ذات ا .Nو*  uأن  Xا %%Mأ>O W
) ت  Oأي % uات Mر (e^t) ^# Hا*  ا  *3ا ،SM (3آ/ت ا_،% t
و ت ا#7ام ا%و ! HإOدة  z N#ا} Rtل *  ا >O ،/%Xا* /ا* Nص
 ! Y Oا%Mة   7ها اق ،أو  % qذ  ا% uات ،وأن Mم %رات و< .Sو^u 7
ا %%Mا%3ود &  Kا *3ات ذات ا Nا/دة ! ا%Mة ا)5  O%أ(  اق ،و 
 !dإ> ذ أن  Xأ ) Wت  Oا ! ^XHDا *3ا /؛

) ب(

 ^t m]H  (M/ %%Mإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو! روآ  H %واRS7ك ا اد
اXر إ  ! Sا  -1أ ،9آ ه  ! ا%Mة ا)5  O%ب(  اق .و  %Mر
ا *+ا*  Rtف ذ M ) ،ها ا K (M/آ t 4Fص   /%Xا%Xا] xو)
أن Mم ا  (M/اRS7ك  K +ا *3ات ذات ا >O Nا* /ا/د ! ا%Mة ا)5  O%أ(
 اق ا   %Xا *+إ> S*O (M/ %%M 3؛

) ج(

وFX* ^t 9wت ا  SH > S K^Wُ 7ا *3ا 4F M )Jا /%Xا ،
 Kإ%از ا%ا  eا ^XHDو Kأ tا+رب ا  3واMم ا%/ز ! *  ا%Xا] xاM3
)  اOر؛ وM7م ا Hت ا  اردة ! ا 43 ^#ا *3ا .  Mو*  uأن W
ا  9wأ WاLdرة إ> ا ^#ا XواMم ا%/ز  O RW! ،أي % uات  *  
ا*{ ر أن ^%أ  >Oا ^#ا .Xو* uأن  ^uها ا  9wا *3ات ا/دة ! ا%Mة
ا)5  O%د(  اق .آ * uأن /د ا   N 9wا% uات ا أد >O ktا^#
ا Xوأن Mم % 3ا  .Sو  Mو 9wا ^XHDا  M3آJ+ء   ~Hا < Yw  M
ا %%Mا%3دي  & 4ا%Mة ا)  O%ب( أ\RO؛

)د(

  O +ا) ت ا   اM K + w#ر %ا*  ا  *3و e^tا*  ا  *3اM
 Rtل O5ة  Hت  >Oا .kH%Hdو)7ل ه\ ا) ت ا   ،ا ) 43 SM
ا *3ا K   Mآ  ،/%L 4Fآ  Rا%3ود وا  9wا#ص ) %%Mا %{Hا%Mة
ا)1  O%أ( أ (\ROوا) ^#ا %{Hا%Mة ا)1  O%ج( أ ،(\ROو ^tا*  ا  *3وأي
% uات ! ا ^#ا ،Xو ~H ^u7ا%ات ا  *Jوا*FXت؛

) ه(

 & * Jي 

ا %M! ~tات z# ،ا%Mات ا)1   O%أ( إ> )1ه( أ.\RO
6
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ا"!  -5 5أ ّ0P :7ت ا Oوا&دوار ا"(N E
 *   ^tإدارة إزا

وM7م ا ة ا 2  *Fوزون إ> ا  4 Hوا  Hو MرO  *7   % %
1
ا اد ا Sروآ رو! روآ. H %
و 7ف ُ *3ا  4 Hوا  Hو   Oر wا^ ر !  ^tإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو! روآ H %
2
وا   (M/غ أهاف اDداء ،ا/دة ! ا ،^#إ> %Lآ  M3  /وإ> اX7ر . M3 /
ا"!  -6 5أ :7دور اآ  ا!ة اQ
1

 7ـ ن ا آـ ا 3 ]%ـ a3و O + Oـ  ا/ ^XHDد ! و< Mـ ا%Xوع  >Oا* /ا :
ن ا   (Mّ /اDداء وا (Mّ /ا  >WMها اق وا%&dاءات وا^ّت اا t
)أ(
w
 >O ،Y wا*  /ا ّ !   ^tإدارة إزا ا  اد ا Sروآ رو! روآ  H %اّ #
اّ #
؛
) ب(

O3ة ا ! إOـاد  e^tا*  واMرــ %اM Rـ  >Oا* /ا ـ ! ا ـ -4أ9؛

) ج(

 M3 (ّM/ Mإ> ا *+ا*   أن اDهاف  kMM/ 5وأن ا ^XHDا  *3اS ^%
 5أُآ >O kا* /اّ !  ^tا*    K >Xا  -4أ9؛

)د(

ا_آّ  أ tا+رب ا  3واMم ا%/ز ) اOر ! ا 7ت ا ^#ا Xو!
 e^tا*  ا  *3ا K  X Mا %Mا)1  O%ج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا !ء ^ت اRdغ اM w#ر %ا*  ا  *3و e^tا*  ا  *3وا ^#ا>O X
ا* /ا/د ! ا  -4أ SM 9إ> ا *+ا*  .و^ Xت اRdغ M >O
Mر O %ا*FXت ا  S K^Wا آ ا*ة ا)وH؛

) و(

ن *  ا%#اء ا*M
ا 3 ]%؛

%ا&)ت ا *Mا )ّSت  Sا آ ا*ة

) ز(

إ&%اء ّ Sم ا%Ldاف ا^ ؛

) ح(

ن و&  د ّ  ^t  *   ّ    uXا*  ^ )! M%و  !X 3واRdغ
ا O ( 5ا Hت؛

) ط(

*FXH ( 3ت ا آ ا*ة ا)و ،Hون ا Kا ! ]Rا^XHD؛

) ي(

!   "tا  O + Hم ال و!%M Mة   11اقX ،/ ،ور  Kا
وا آ ا*ة ا)و z N# ،HاW #ت  * 9#د ا Jا  Hو  آ وآ *ة أو
<*]  )* ؛

) ك(

ن ا} ا!  S ! *3  Oإ> ا)7ل ا%Laات؛
ن أ 

) ل(

 MاO3ة !  )(  Oا7 3ت ا) وا Oاdداري وا *O *Mا^.4

اM3

اaهّ

) اXور  Kا وأ tأي راء )َ%ب  ) S*OاOر M7 ،م ا آ ا*ة ا t  3 ]%ر آ ن
2
 M3و  %&' Yاء ا ^t m]H  (M/إدارة إزا ا اد ا Sروآ رو! روآ  H %واRS7ك ا اد
7
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اآ رة ! ا  -1أ ،9و!&  Mء %Mة ا)5  O%ب(  اق وا%Mة ا)1  O%ب(  ا  -4
أ.9
ا"!  -6 5ء :دور اآ  ا!ة ا"( و2
 ن ا آ ا)وa3 Hو  O + Oأ .^XHو/د ه\ ا ! ^XHDا ^#ا ،Xو>O X
1
ا:>O 5D
)أ(

 MاO3ة ! إOاد ا7 3ت ا)  *Oا^4؛

) ب(

O3ة ا ! *  و   Mا ^XHDا   Sا آ ا*ة ا)و ،Hوا &%ع إ> ا آ
ا*ة اW  3 ]%ن * ( 3ا ! Kا^XHD؛

) ج(

M Mر O %ه\ ا ^XHDإ> ا آ ا*ة اd  3 ]%درا& ! SاMر %ا >O )+ا*/
ا ارد ! ا  -4أ.9

ا"!  -7 5أ Y, :7ت  Fا"  WX 5م ا T"Uل

و!%M Mة   11ها اق } " #  ،ا  اM zّN#ار  180دورا أ O  %آ ّ
1
آ  %qام  اRS7ك اي +وز ا 3ى ا/د ! ا  2-1 9Nا  -2أS ! (M/  *7   9
اSف ا/د ! ا  2-1 9Nا  -2أ.9

8
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اـ ا



اّ ق    ان وا #ا"!  وق ا"(د ا&%اف
 )ن  *+ا"-.ك ااد ا.روآروروآ0
  ا ن )"ا! "( وا  ,-ا() * +  $  ,اء & #$ %
ّ ها اق اه 
-1
ا+ل اا   56ا ّد ا,4ة 3وزون اّ1دة  #$ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 6ره  1.09
أ,Eن 6رات ا,د اCوزون  1ل  / , 1آ Gن ا J >K  2020 #Gا-اول ا!  ,Iو آ ل
 Gل  > Qأس أن ها ا  6ف -ي  L1 M,ة وا ة WX 1 + ،اCس SVSك اSزم Sل
,ء G  > Qت ادة  + J ،7ا  ! ،Z +وM  M$ر .44/60
 ا *$ا! ـ  > QاIام 1ود اSVك ا ,4ي   ا ّد  > Qا 1,ا!ّ  #$ا^ 9ا 2-1 #M$C
-2
ا   -2أ") 9اCهاف وا "(  Q S_$ا-ول ا! % &  #,Iو آ ل  Gل  J -ا اد
ا`ر إ  #$ Vا  -1أ .9و !Mا!  أ L !M ،LّGها اق وو$ء ا  ,-اّV+  ,ا   Vاّ1دة #$
اMة  M ،3ا 5 E #$ *1أو    I #ّMا   ا^,وق اّ+د اECاف C !4,ي اSVك   اد
-وز ا 4ى ا1د  #$ا^ 9ا  2-1 #M$Cا  -2أ!Q 9ر cا& eة ا #$  dV,ا& _ت  (5
ها اق  J -ا اد ا,4ة 3وزون ا1دة  #$ا  -1أ ،9وf * +  $ي اSVك -وز ا 4ى
ا1د   دة  #$ا^ 9ا) 3-1-4 #M$CاSVك اgه ا!  (#Mآ  ا اد.
 iا!أ $  > Q ،
ره ً,ل ا!  Iا Lا1دة  #$ها اق  ،ا *$ا  ,-ا ، ,
-3
 iا!أ،
ا  اّ1د  #$ا^ 9ا  1-3 #M$Cا   -2أ . !  9و  $ا  ,-ا  ,ها ا  ،
 #$ا(Qت ا  ,-ا  ,اّ1دة  #$ا   -3أ(") 9ول ز   #,ا > Q M$ا "(.
   * M1ود اSVك
وM  M$ة ا)5  Qب(  ها اق  ،ف  !Mا!  إ(اء ّ M4 *ّM1
-4
اآ رة   اد آ  #$ #fا^  2.1 9ا  -2أ  9ها اق .و -ى ا * M1ا`ر إ  LأcSQ
   9ا آ ا  d,أو اّ,ة ا. ,+
 J,ا  ,-ا M Q  ,ا  و-  ًM$ول ا   #,Iا > Q M$ا  Q  #$م و$ء ا! 
-5
`وط ا      60 !6ا(ع ا  ,-ا  ,ا1د  #$ا-ول ا   #,Iا > Q M$ا :
)أ(

)ب(

أن  ن ا!   *M 6اCهاف ا1دة  J -ا ,4ات ا .ّ,+وا ,4ات ا  ,+هJ ( #
ا ,4ات  ,ا ,4ا V $ o #ا ا eX > Q M$إدارة إزا ا اد
ا Vروآ رو $روآ  . Gو >,4ا ,4ات ا V $ (  #اIام Srغ ! Gت ا!اp
ا #$ eMر tاM+Gد ا(ع ا  ,-ا  ,اي Mم  5 E L $ا ؛
أن  ا * M1  M4  ` *M1ه cاCهاف ،إ إذا 6رت ا  ,-ا  ,أن ها ا*M1
 e  vب؛

1
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أن  ن ا!  6 6م Mر ا  ,ا > Q  ,4ه  xا  -4أM  K") 9ر و WeXا(" ,
) ج(
 #eyآ   ,ا ,4ات ا   Mا ،M4و`  إ> أ 4 *M 6 LGى Mم  ا ,
 e`G3اُK #ع  #$ V $ا`ا |dا ا M V Q *$وأن +ل {ف ا  اح 
ا` 1ا ا #$ 20 Q I M V Q *$ا dوأن ا`ا |dاXCى ا اo${ 6 V Q *$
 ؛
)د( أن  ن ا!  ّ6 6م  > Q  ,  , eXه  xا   -4أ #ey 9آ VG >   M ,
ا ,4ا   V $ 5 eُ #ا` 1ا   >_Mا-ول ا ،   #,Iأو >   Qاآل
(  Jا e`GCا اردة   #$ L $ا` 1ا XCة وأن  ن   > Q ^ 6ا M$ا ,-
ا > Q  ,ه cا&e؛
أن  ن ا !4, ،   o6  1إ> (  Jا! eت ا Mإ> ا(ع ا وا4
) ه(
و  (  ،c+د Gم و  , #,Eا ~ Xوا  * +  $ ~^1اردات  ا اد
ا Vروآ رو $روآ  ، Gو *!e, ,QاGr ،Cج وا^درات ،وfن ا,م _ ال
ا!   -ول اr #,Iزا ا اد ا Vروآ رو $روآ   Gا ^,ص  #$ L Qو آ ل
 Gل ة ها اق.
 ف _ ا!  إ(اء ر{ دe`GC * 6ـ >_M Lها اق .و ف { ا4ّgت اّ1دة #$
-6
ا ـ  -5أ4ّg") 9ت ا{ واCدوار"( و!    , Qا e`GCا WeX V,_ #ا  ,ا  ,4اM4
وC ًM$دواره وg4و  Vاّ1دة  #$ا  -5أ .9و &_ Jها ا{ أ_ً   *ّM1ا > Q ّM4ا 1,ا!ّ
 #$اMة  4أ.cSQ
و ا *$ا  ,-ا > Q  ,أن  ن ى ا!  و #$ GإQدة &^ ~ ا! ا ا ،V Q *$أو (Iء 
-7
ه cا! و ّy ًM$اوف  ،أ(  * M1أ   #$ %XاSVك وإزا   اد ا1دة  #$ا  -1أ:9
)أ(

إQدات ا&^ ~ ا^ ّ,آS+ت ر 5- ّ4 dأن ُ ً<*  ًM!4إ M  ,  , eX #$
 !4ه   #$ J6اMة ا) 5  Qد( أ cSQأو آM d6  ,  , e& | M,م < G
أ  !6 Jأي ا(ع   ,-ا    ,ا .V Q M$و * +ا yات ا:#    4 d
أن  M * +ا Qأو  ت ا^,وق ا+د اECاف؛

)(1

ا d4ا #

)(2

ا yات اg #دي إ>  +أي Kط  Kوط ها اق؛

)(3

ا yات  #$ا 4ت ا     ,4ا&^~ ادى ا آت ا  d,أو ا,ة
&  9ا`ا|d؛

)(4

   Mإ> ا!ا pأو ا  v e`GCار(  eX #$ا  ,ا  ,4ا+ة ا، 1
أو إزا أي `Gط   eXا  ,ا #$ 30 Q L   I ، ,4ا -  dع
    1K X 9اV Q *$؛

2
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-8
  :#

) ب(

إQدات ا&^ ~   vا^ ّ,آS+ت ر  $ ، 4 dإد( eX #$ Vا  ,ا ,4
ا ا ،V Q *$وا  #ن   6 d,Qا ، ,و ّ إSغ ا  ,-ا M #$ VGf`  ,ا ,
ا ,4ي ا* S؛

) ج(

 ف +د أي ! !  Mإ> ا^,وق ا+د اECاف ى اVGء  ا` 1ا XCة
ا  5(  +6ها اق.

 ف ُ > اهم  > Qو( Lا  , 1ا #$ e`GCاeMـع ا& #Qـت ا!ـ ،و^ {X

)أ(
) ب(

أن  +4ا!  او Gا   ( 5ها اق  -+ا  (ت ا&{ّ اe 6 #أ
SXل   ,ا`وع؛
أن  Xfا!  وا آت ا  d,وا,ة ا+  ,+
 100/41وSX 6/49ل   ,ا&.e

ا!Qر ا  ا`وط ا اردة Mر

 ا *$ا!   1 > Qاg4و  ا`   Qإدارة و  ,ها اق و Qآ $ا e`GCا M #م  Vأو
-9
ا  L,Q  G V J e_ُ #أ( ا $ء Iات  ( 5ها اق .و 6وا *$ا  > Q 5 Gأن  ن ا آ
ا,ة ا")  4 dا آ ا,ة ا (" 4 dووا oM$ا  Gو  > Qأن  ن ا آ ا,ة ا+و) Gا آ ا,ة
ا+و o1 (GإKاف ا آ ا,ة ا e`Gf * +  $  4 dا!   ( 5ها اق .و ُ ا *$ا!  > Q
 Qت ا  Mاورّ ا-ُ 6 #ي  #$إEر ا pأQل ا{ وا  Mا,^  +وق اّ+د اECاف أو #$
إEر  pGا  MاC Jي  ا آت ا,ة ا`آ  #$ها اق.
ن ا& W eا J - *4,ا e`GCو ,ه واSrغ V,Q
  -10ن ا آ ا,ة اg4  4 dو Q
 ( 5ها اق #$  ،ذ  ! > Q Zال  ا ^1ا *M1ا M4وM  M$ة ا) 5  Qب( .و` هc
اg4و  ورة ا J * 4,ا آ ا,ة ا+و_ Gن ا  o 6وا Jا #$ e`G3 dSا. ,
و Mم ا آ ا,ة ا+و Q Gا آ ا,ة ا  , *E Q  4 dا e`GCا ^,ص d6 #$ V Q
ا  –6ء  #$إEر ا * 4,ا`  ( 5Gا آ ا,ة ا . 4 dو o {  6ا آ ا,ة ا 4 d
وا آ ا,ة ا+و Gإ>  ا #$ *$اراء `fن ا !ت  ا آ ا W e& M +واSrغ واg4و ت
اا #$  XإEر ها اق   4ا   ,ا& #$  ،*4,  ` eذ MQ Zا(Qت  .* 4,  ,و ا*$
 iا!أI > Q ،و ا آ ا,ة ا  4 dوا آ ا,ة ا+و  Gم ا!ّ,ـ #$
ا  ,-ا  ,
ا^ ا 2-2 M$Cو   4-2ا ـ -2أ.9
 #$ -11ل Qم  ّ ا! C ،ي !  5ا!Cب * M1  ،اCهاف ا) M +زا ا اد ا1دة #$
ا^ 9ا  2-1 #M$Cا  -2أ ،9أو  > Q cI-Qأي و( Q X Lال Vا اق !M d,+$ ،ا!   LGf
*  Lا ^1ل  > Qا  و- ًM$ول ا ا > Q M$ا  .و ,-  *1اM 54 ، ,ه ،أن  +
ّ 1
ا  إ> و  L+و- ًM$ول ز   |M, #,ا > Q M$ا  ّ1د cا  ,-ا +  ,أن !ه ا!   > QوLd$
  $اIا Lا #آن  اMر أن  1K  4 !6 *M1ا  ا   #$إEر (ول ا ا > Q M$ا .
و+ف ا!   - LGfز   ,-ا  ,أن &  6 %ا    Mاّ1دة  #$ا   -7أ_ &") 9ت #$
ا  Q 5!4م ال"( Q ،آّ آ vام  & _ت اSVك   vاُI-,ة  #$أي   ,ا ,4ات،
Mرة ,Efن 6رات ا,د اCوزون .و ف  6,ا  ,-ا  ,آ   ت Qم ال ا!  Vا اق

3
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 > Qة ،و& إزاءه اMارات ذات ا^  .و +ا&ذ ه cاMارات  `  ،ا 1ا MdQ  ,+أم ا`ا|d
ا  !MوM  M$ة  5أ.cSQ
   {,Q J_&  -12ها اق   > Q +أس أي 6ار   ,-ا #$  ,ا> Q <g 6 !M4
  أ `وQت أXى Qe6 #$ت اSVك أو أي أ e`GأXى ذات {   #$ا! .
  -13ف  5 -4ا!  Cي  M+ 5 Eل  ا  ,-ا  ,و ا آ ا,ة ا  4 dوا آ ا,ة
ا+و  ,  4  Gها اق .و ,ع Xص  L Qأن  |  آ ا,ة ا  4 dوا آ ا,ة ا+وG
اSErع  > Qا +ت ا_ور    *M1ال Vا اق.
  -14إ-Gز  eXإدارة إزا ا اد ا Vروآ رو $روآ   Gواق اMن  VG #$ Vا ,4ا 
1 , Xد   V $أ 4 >^6ح  #(r LاSVك  #$ا  -2أ .9وM  #$ء أ( M + e`Gى
ا #$ V g!,ا& eوا1 M,ت ا   V QوM  M$ة ا)5  Qد( واMة  f( 4$ ،7إ VG > Vا,4
ا    ,ا e`GCا! . Mو 4أ e`GاSrغ ا ^,ص  #$ V QاMات ا)1  Qأ( و)1ب( و)1د(
إ Vإ إذا دت ا  ,-اSX  ,ف ذ.Z
و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
 J ( , -15ا`وط اّ1دة  #$ها اق ^اً   ق و آ ل  Gل و > Qا 1,ا!ّ #$
ها اق .وآ $ا^1 eت ا #$  +4ها اق  Vا >,+ا 4,ب إ  #$ Vا!و آ ل1   ،د
ا  ,-ا  v  ,ذ.Z

4
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! -ت
ا   -1أ :9اـ اد
ادة

ا*$

اQ -

ا Vروآ رو $روآ ن22-

(

اCو>

 eMGا!ء  #(rا& _ت  #$اSVك
),Efن 6رات ا,د اCوزون(
1.67

ا"!  -2 3أ :5ا&هاف وا" 3
2012 2011

2015 2014 2013

2017 2016

2019 2018

2020

( 1-1ول & _ت و آ ل
 Gل  اد ا، ( *$
ا Q -اCو> )أ,Eن 6رات
1.09
1.50 1.50
1.50 1.50
1.50 1.67 1.67
  (   (
اSVك اCوزون(
 2-1ا 1ا >^6Cا 4ح L
SVSك ا    #اد ا*$
(  ،ا Q -اCو> )أ,Eن
1.09
1.50 1.50
1.50 1.50
1.50 1.67 1.67
  (   (
6رات اSVك اCوزون(
 1-2ا  ا*   L Qآ ا,ة
ا)  4 dا ) (5 Gدور
21 000
0
21 000
0
20 000
0
0
23 000
0
25 000
أ (#
 9   2-2د Qا آ ا,ة
2 730
0
2 730
0
2 600
0
0
2 990
0
3 250
ا)  4 dدور أ (#
 3-2ا  ا ا  L Q *$آ
ا,ة ا+و) Gا  Gو(
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
50 000
)دور أ (#
 9   4-2د Qا آ ا,ة
0
0
0
0
4 500
0
0
0
0
4 500
ا+و) Gدور أ (#
 1-3إ( #ا  ا* L Q
21 000
0
21 000
0
70 000
0
0
23 000
0
75 000
)دور أ (#
 - 2-3ع    9ا) Qدور
2 730
0
2 730
0
7 100
0
0
2 990
0
7 750
أ (#
 3-3إ( #ا   9ا* V Q
23 730
0
23 730
0
77 100
0
0
25 990
0
82 750
)دور أ (#
إ( #اrزا  ا Vروآ رو $روآ ن 22-ا*  5(  VM M1 > Qها اق )أ,Eن 6رات اSVك اCوزون(
1-1-4
إزا ا Vروآ رو $روآ ن` #$ 22-وQت   Mا) V Q *$أ,Eن 6رات اSVك اCوزون(
2-1-4
اSVك اgه ا!  #Mا Vروآ رو $روآ ن) 22-أ,Eن 6رات اSVك اCوزون(
3-1-4

ا#ع

  (

  (
110 000
14 300
100 000
9 000
210 000
23 300
233 300
0.58
0.00
1.09

ا"!  -3 3أ :5ا#ول ا D Eا G Cا" 3
 -ي ا   #$ ,ا`ا |dا    !Mا !6   Q  #$ L Q M$ا(ع ا #$ #Gا ,4ا1دة
.1
 #$ا  -2أ.9

5
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ا"!  -4 3أ C 3H : 5ر  و KIJا"!
1

 ف  M 9fا  ,و eXا 5 e  ,آ  4X  1Kأ(Iاء:
)أ(

4 Mودf` ،ن اMم ا1ز  ,اا ا > Q M$ا` 1ا ،M4و  > Q * +ا!   $
) * +زا ا اد ،وآ   إVم &  9اE`,ت  ،V $وآ   ار!ط  .%+! V_+و #y!,أن
 W 4ا Mا_ ء آ > Q Zا-Grزات وا&!ات وا1ت ا! 9 & eاE`,ت
ار(  #$ا& ،eوأن  > Q * +ا yات اe #أ  > Qاوف  #$ا!  ،وأن Mم   vذZ
 ا +ت ذات ا^  .و #y!,أن ` ا Mأ_  + > Qت  Qأي  yات MرG
& eا` 1ا ،VM *4آ1ت ا ، Xfو ت ا&ام او #$ GإQدة &^ ~
ا! SXل   ,ا` > Q ،1ا 1,ا ^,ص  #$ L QاMة   7ها اق ،أو   vذZ
 ا yات ،وأن Mم !رات و< .Vو  #eyا Mا4ود (  Jا ,4ات ذات ا^ 
ا1دة  #$اMة ا)5  Qأ(  اق ،و  $ rإ> ذ Zأن ` أ_  +ت Q
ا #$ e`GCا ,4ا 1؛

) ب(

 eX pdG  *M1  Mإدارة إزا ا اد ا Vروآ رو $روآ   GواSVك ا اد
ا`ر إ  #$ Vا  -1أ ،9آ ه !  #$اMة ا)5  Qب(  اق .و  Mر
ا  ,-اSX  ,ف ذ M + ،Zها ا J *M1آ X 5 Eص `  1ا`ا |dو+
أن Mم ا  *M1اSVك  J -ا ,4ات ذات ا^   > Qا 1,ا1د  #$اMة ا)5  Qأ(
 اق ا `  #ا  ,-إ> V,Q *M1 M  4؛

) ج(

و{E`,  #eX 9ت ا > V J e_ُ  #ا  Qا 5 E M JIا` 1ا J ،
إاز اا V,  Wا e`GCو Jأ Xا-رب ا  !4واMم ا1ز   , #$ا`ا |dاM4
 +ا!Qر .و #y!,أن _ ا { 9أ_ اKrرة إ> ا& eا`  واMم ا1زS_$ ،
 Qأي  yات    ,ا ,ر أن eأ  > Qا& eا`  .و #y!,أن  #eyها ا {9
ا ,4ات ا1دة  #$اMة ا)5  Qد(  اق .آ  #y!,أن 1د ا {  ^ 9أي
1 M,ت  ن ور أد > Q o Xا& eا`  وأن Mم  4ا V؛

)د(

  Q -ا +ت ا   ا&{  Mوا& eاSX  Mل Q6ة  Gت .و#y!,
 Mه cا! Gت  > Qا #$ oGGrا`  ا eب وM  M$رات ذات ا^    ,-ا. ,
و+ل ه cا +ت ا   ،ا 54 VM + #ا ,4ا J   Mآ  ،1K 5 EآS
 ا4ود وا { 9ا&ص ) Mا GاMة ا)1  Qأ( أ (cSQوا&) eا GاMة
ا)1  Qج( أ ،(cSQو G #eyاات ا  ,IواE`,ت؛ آ أ +   VGت ا  
اf M +ي 1 M,ت  & eا`  M SQة ا)1  Qج( أ .cSQو Jأن ا +ت ا  
   e o4إ  Qا ,4ات ا  وا)$ ، !Mن ا`   `  Xر  + Mت إ  $
 ,4 M +ا  1إذا ر 5vا!  وا آ ا,ة ا #$  4 dذZ؛

) ه(

 ( , Iي 

اM$ X #ات ~&  ،اMات ا)1   Qأ( إ> )1د( أ.cSQ

ا"!  -5 3أ NّO :5ت ا Mوا&دوار ا"(L C
 -ي ا  * 4,آ $أ e`Gا{ وإدار *E Q Vا ة ا 3  ,Eوزون ،ا V ` #هc
1
ا&r eدارة إزا ا اد ا Vروآ رو $روآ . G

6
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و ف gدي ا آ ا,ة ا  4 dدورا رزا `  Xص !  #$ت ا{  5!4و VاM +
2
{ ا اردات  ا اد ا,4ة 3وزون ،ا&4 #م  VS-آ(_  Jهة  J ( #$ا pا{
&  9ا`وQت دا eX Xإدارة اrزا ا . dV,و_ J eا آ ا,ة ا  4 dآ ،Zإ> ( 5Gا آ
ا,ة ا+و V ،Gا^ !+ا   #$ر{ ا اردات وا^درات  ا اد ا,4ة 3وزون ،وإاء
ا` رة  آت ا   ,Eذات ا^   SXل ا  5ا 3 #,Eوزون.
ا"!  -6 3أ :5دور اآ  ا!ة اNP
 ـ ن ا آـ ا 4 dـ g4و Q - Qـ  ا ،e`GC
1
و  > Q ` V,ا:#   6C

1ه `  أآ!  #$و< Mـ ا`وع

)أ(

ن ا  *ّM1اCداء وا *ّM1ا >_M #ها اق وا(rاءات وا!ّeت اا X
ا&{ّ  > Q ،Lا 1,ا! ّ  eX #$إدارة إزا ا اد ا Vروآ رو $روآ   Gا&{ّ
! ؛

) ب(

Q4ة ا!   #$إQـاد  WeXا  ,واMرــ اM Sـ  > Qا 1,ا! ـ  #$ا ـ -4أ9؛

) ج(

 *ّM1 Mإ> ا  ,-ا   ,أن اCهاف  oMM1 6وأن ا e`GCا  ,4ا!6 V e
أُآ  > Q oا 1,ا!ّ  eX #$ا J >`   ,ا  -4أ9؛

)د(

اfآّ  أ Xا-رب ا  !4واMم ا1ز  +ا!Qر  #$ا ت ا& eا`  و#$
 WeXا  ,ا  ,4ا J  `  !Mا Mا)1  Qج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا $ء ! eت اSrغ ا&{ Mر ا  ,ا  ,4و WeXا  ,ا  ,4وا& eا`  > Q
ا 1,ا1د  #$ا  -4أ VM 9إ> ا  ,-ا . ,و` ! eت اSrغ M > Q
Mر  QاE`,ت ا V J e_ #ا آ ا,ة ا+وG؛

) و(

ن   ,ا&!اء ا,M
ا 4 d؛

 ا(+ت ا ,MاVّ + #ت  Vا آ ا,ة

) ز(

إ(اء ّ Vم اKrاف ا e؛

) ح(

ن و( د ّ ` eX  ,  ّ   yا +$ Me  ,و  $` 4واSrغ
ا Q * 6ا! Gت؛

) ط(

E`G * 4,ت ا آ ا,ة ا+و ،Gو ن ا Jا #$ dSاe`GC؛

) ي(

 %X  #$ا  Q - Gم ال وM  M$ة   11اق` ،1 ،ور  Jا! 
وا آ ا,ة ا+و ~ ^& ،Gا& _ت &  , 9د ا Iا  Gو  آ وآ ,ة أو
< ,+  d,؛

) ك(
) ل(

اM4

اّ gه

ن ا! ا V $ ,4  !  Q $إ> ا+ل اKgات؛
ن أ 
 MاQ4ة  Q * +  $ا 4ت ا +وا Qاrداري وا ,Q #,Mا.5 e

7
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 +ا`ور  Jا!  وأ Xأي راء َ+ب  + V,Qا!Qر M ،م ا آ ا,ة ا X  4 dر ,
2
  M4و () Vاء ا eX pdG  *M1إدارة إزا ا اد ا Vروآ رو $روآ   GواSVك ا اد
اآ رة  #$ا  -1أ ،9و(  M$ء Mة ا)5  Qب(  اق واMة ا)1  Qب(  ا  -4
أ.9
ا"!   -6 3ء :دور اآ  ا!ة ا"( و0
 ن ا آ ا+وg4 Gو  Q - Qأ .e`Gو1د ه cا e`GCأآ  #$ا& eا`  ،و V,
1
`  > Qا:> Q 6C
)أ(

 MاQ4ة  #$إQاد ا 4ت ا ,Q +ا5 e؛

) ب(

Q4ة ا!    , #$و  Mا e`GCا V  #ا آ ا,ة ا+و ،Gوا( ع إ> ا آ
ا,ة ا_  4 dن  * 4,ا #$ Jاe`GC؛

) ج(

M Mر  Qه cا e`GCإ> ا آ ا,ة اr  4 dدرا( #$ VاMر ا > Q +-ا1,
ا ارد  #$ا  -4أ.9

ا"!  -7 3أ W+ :5ت  Dا"  UVN 3م ا " Sل

وM  M$ة   11ها اق  ! % &  ،ا  ا&^ّ~ Mار  180دورا أ   Qآ ّ
1
آ vام  اSVك اي -وز ا 4ى ا1د  #$ا^  2-1 9ا  -2أV $ *M1  ,   9
اVف ا1د  #$ا^  2-1 9ا  -2أ.9

8
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اـ ا



اّ ق   ر م وا" $ا !" #وق ا) د ا'&اف
 +ن  ,-ا /0ك ااد ا 0روآ"رو"روآ1
  رم )"ا"! "( وا! .ا  )*+ ,!-  %اء ' & $%
ّ ها اق اه 
-1
ا-ل ا)ا ! 78ا ّد ا 6ة 5وزون اّ 2دة  $%ا   -1أ; )"ا ا ّد"( إ? آ  =  8ره  1.29
أFن  8رات اد اDوزون  !2ل  / ) 1آ Hن ا J ?K  2020 $Hا .اول ا)"  Lو آ ل
 )Hل.
 ا ,%ا"!ـ  ?!OاLام  2ود اRSك ا 6ي ! ا ّد  ?!Oا 2ا"ّ  $%ا ;Nا 2-1 $M%D
-2
ا   -2أ; )"اDه اف وا "(  O RV%ا .ول ا)" & '! $Lو آ ل  )Hل  J .ا اد
اWر إ  $% Sا  -1أ; .و "Mا"! أ X "M ،XّHها اق وو%ء ا! .ا   Sّ -ا   Sاّ 2دة $%
ا)Mة  M ،3ا 7!F $% ,2أو !  L $ّMا   ا Nوق اّ -د ا)FDاف D "6ي اRSك ! اد
.وز ا 6ى ا 2د  $%ا ;Nا  2-1 $M%Dا  -2أ; "Oر\ ا'^ ة ا $%  ]Sا' Vت  *7
ها اق  J .ا اد ا 6ة 5وزون ا 2دة  $%ا  -1أ; ،و_ ,!-  %ي اRSك .وز ا 6ى
ا 2د   دة  $%ا Nا 3-1-4 M%Dو) 3-2-4اRSك اaه ا"  ($Mآ  ا اد.
 bا" أ) %  ?!O ،
رهً ل ا"! Lا Xا 2دة  $%ها اق  ،ا ,%ا! .ا  ،
-3
 bا" أ،
ا  اّ 2د  $%ا ;Nا  1-3 $M%Dا   -2أ; !"!  .و  )%ا! .ا  ها ا  ،
 $%ا*Oت ا! .ا  اّ 2دة  $%ا   -3أ; )"* ول ز ! $ا ?!O M%ا "(.
 ا ,%ا"!    ?!Oها اق و e^'! M%ا  O^Mاd  Mزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ) . H
-4
   , M2ود اRSك اآ رة
وو)M! M%ة ا))5  Oب(  ها اق  ،ف  "Mا"! إ*)اء ّ M6 ,ّM2
! اد آ _ $% $ا  2.1 ;Nا  -2أ;  ها اق .و ).ى ا , M2اWر إ  Xأ ; !  \RO
ا آ ا]  أو اّة ا. -
 Jا! .ا    M Oا  و .! ًM%ول ا ! $Lا ?!O M%ا   O  $%م و%ء ا"!
-5
)Wوط ا  =  Hأ  "8 Jا*ع ا! .ا  ا 2د  $%ا .ول ا ! $Lا ?!O M%ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا"!  ,M 8اDه اف ا 2دة  $%ا  2-1 ;Nا  -2أ;  J .ا 6ات ا.ّ-
وا 6ات ا  -ه J * $ا 6ات  ا 6ا S % k $ا ا ?!O M%ها اق .و?6
ا 6ات ا S % *  $اLام Rdغ " Hت ا")ا mا $% )^Mر lاM-Hد ا*ع ا!.
ا  اي  Mم  7!F X %ا ؛
أن  ا , M2  M6  W ,M2ه\ اDه اف ،إ إذا )8رت ا! .ا  أن ها ا,M2
 !^ ) qب؛
أن  ن ا"!  8 8م Mر) ا  ا ?!O  6ه  sا  -4أ; )"M  Kر) و e^tا "(
 $^uآ   ا 6ات ا   Mا ،M6و ) Wإ? أ 6 ,M 8 XHى  Mم  ا 
 ^WH5ا)ُK $ع  $% S %ا)Wا] xا ا M S !O ,%وأن  -ل )wف ا  اح 
1
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ا 2)Wا ا $% 20 O L M S !O ,%ا] وأن ا)Wا] xا)tDى ا اk%)w 8 S !O ,%
 ؛
)د( أن  ن ا"! ّ 8 8م  ?!O     ^tه  sا   -4أ;  $^uآ  SH ?   M
ا 6ا   S % 7!^ُ $ا 2)Wا   ?VMا .ول ا ، ! $Lأو ?   Oاآل
*  Jا ^WHDا اردة   $% X %ا 2)Wا) tDة؛
أن  ن ا "6 ،   k 8  2إ? *  Jا^!"ت ا  Mإ? ا*ع ا وا6
) ه(
و  *  ،\ -د {Hم و)!  $Fا z tوا  ,!-  % zN2اردات  ا اد
ا Sروآ! رو !%روآ)  ، Hو ,"^  OاHd ،)Dج واNدرات ،و_ن ا{م  Vال
ا"! ! .ول اd $Lزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ)   Hا Nص ) $% X !Oو آ ل
 )Hل  ة ها اق.
 ف  Vا"! إ*)اء ر wد^WHD , 8ـ ?VM Xها اق .و ف ) wا6ّaت اّ 2دة $%
-6
ا ـ  -5أ; )"6ّaت ا) wواDدوار"( و"!}    Oا ^WHDا e^t SV $ا  ا  6اM6
وD ًM%دواره وa6و  Sاّ 2دة  $%ا  -5أ; .و ' JVها ا) wأ ,ّM2! ًVا ?!O ّM6ا 2ا"ّ
 $%ا)Mة  4أ.\RO
و ا ,%ا! .ا   ?!Oأن  ن  ى ا"! )و $% HإOدة ' z Nا"} ا ا ،S !O ,%أو *Lء 
-7
ه\ ا"} و )ّu ًM%ا{)وف  ،أ*  , M2أ!~  $% &tاRSك وإزا ! اد ا 2دة  $%ا  -1أ;:
)أ(

إOدات ا' z Nا ّNآR -ت ر]  7. ّ6أن ُ ً= ًM"6 ,إ  M     ^t $%
 "6ه    $% J8ا)Mة ا)) 5  Oد( أ \ROأو آ  M ]8     ^' x  Mم = H
أ  "8 Jأي ا*ع ! .ا  ! ا .S !O M%و ,!-ا) uات ا)] :$!   6
أن  M ,!-ا Oأو  ت ا Nوق ا -د ا)FDاف؛

)(1

ا ]6ا $

)(2

ا) uات اa $دي إ?   -أي )Kط  )Kوط ها اق؛

)(3

ا) uات  $%ا 6ت ا  !  6ا') zNادى ا آت ا]  أو اة
'!; ا)Wا]x؛

)(4

    Mإ? ا")ا mأو ا ) q ^WHDا ر*  ^t $%ا  ا  6ا -ة ا، 2
أو إزا أي WHط   ^tا  ا $% 30 O X   L ، 6ا]   .ع
  ;   2)K )tاS !O ,%؛

) ب(

إOدات ا' ) q z  Nا ّ NآR  -ت ر]    % ، 6إد* ^t $% Sا  ا 6
ا ا ،S !O ,%وا   $ن   8 ] Oا  ،و ّ إRغ ا! .ا   ))M $% SH_Wا 
ا 6ي ا, R؛

) ج(

 ا ,%ا"!   $% ،ا tر    * ت ا اد ا Sرو !%روآ)   Hآ"  ! اد
ا Sروآ! رو !%روآ)  ، Hو) JاOة ا{)وف ا   Fا 2N M!-وا :?!O ،R6رw
 ا )%ا   * ت ا" ! وا'! ا Vt ,M2 $إ=  %ر  ?!Oاخ؛ وا{)O ،
ا)-اض ا! ا] $% ،xا ) -وا 2ا L%وا Dم ا" ا ?!O J.W $إدtل ه\ ا" ا]؛
 bا  ; '& ا ?!O )=Dاخ e^t   $%
وا{)  $%إ   HاOد  ا]  -%
إدارة إزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ)   "6 ، Hن " ،وإRغ ا! .ا   Mم
و M%؛
2
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)د(
-8
 !:$

  ف -د أي "} "  Mإ? ا Nوق ا  -د ا)FDاف   ى اSHء   ا 2)Wا) tDة
ا  7*  -8ها اق.

 ف ُ ? اهم  ?!Oو* Xا    2ا $% ^WHDا^Mـع ا) ' $Oـت ا")ـ  ،وwt N
)أ(
) ب(

أن  -6ا"! ا)و Hا   * 7ها اق  .-ا  *ت ا' ّwا)^ 8 $أ
Rtل   ا)Wوع؛
أن _ tا"! وا آت ا]  واة ا-  -
 100/41وRt 6/49ل   ا'^.

ا"Oر ا  ا)Wوط ا اردة )Mر

 ا ,%ا"!  2 ?!Oاa6و  ا O !Wإدارة و  ها اق و Oآ %ا ^WHDا M $م  Sأو
-9
ا  XO  H S J!^Vُ $أ* ا %ء Lات  * 7ها اق .و 8وا ,%ا  ?!O 7 Hأن  ن ا آ
اة ا)] ")  6ا آ اة ا)]  (" 6ووا kM%ا  Hو  ?!Oأن  ن ا آ اة ا-و) Hا آ اة
ا-و k2 (Hإ)Kاف ا آ اة ا)]  ^WH_ ,!-  %  6ا"!  * 7ها اق .و ُ ا ,%ا"! ?!O
 !Oت ا  Mا ورّ ا).ُ 8 $ي  $%إFر )ا mأOل ا) wوا  Mا N! -وق اّ -د ا)FDاف أو $%
إFر ) mHا  MاD Jي  ا آت اة ا)Wآ  $%ها اق.
  -10ن ا آ اة ا)] a6  6و  Oن ا'^  eا J . ,6ا ^WHDو ه واRdغ SO
 * 7ها اق $%  ،ذ   " ?!Oال  ا )N2ا ,M2ا M6و)M! M%ة ا)) 5  Oب( .و Wه\
اa6و  )ورة ا J , 6ا آ اة ا-وV Hن ا  k 8وا Jا $% ^WH5 ]Rا .
و Mم ا آ اة ا-و O  Hا آ اة ا)]    ,)F O  6ا ^WHDا Nص ]8 $% S !O
ا  –6ء  $%إFر ا , 6ا 7H*  Wا آ اة ا)]  . 6و k!w  8ا آ اة ا)]  6
وا آ اة ا-و Hإ?  ا $% ,%اراء _Wن ا) "ت  ا آ ا e ^' M!-واRdغ واa6و ت
ا ا $% !tإFر ها اق  ) 6ا   ا'^  $%  ،,6  Wذ  MOا*Oت { ! ., 6و ا,%
 bا" أL ?!O ،و ا آ اة ا)]   6وا آ اة ا-و ) Hم ا"ّـ $%
ا! .ا  
ا Nا 2-2 M%Dو   4-2ا ـ -2أ;.
 $% -11ل  Oم  ّ ا"! D ،ي "  7ا"Dب , M2  ،اDه اف ا+ M!-زا ا اد ا 2دة $%
ا ;Nا  2-1 $M%Dا  -2أ; ،أو  ?!O \L.Oأي و* O )t Xال Sا اق "M ] -% ،ا"! _ XH
 X ,ا N2ل  ?!Oا  و . ًM%ول ا ا ?!O M%ا  .و .! ,2ا ) M 76 ،ه ،أن -
ّ 2
ا  إ? و X-و . ًM%ول ز ! xM $ا ?!O M%ا  ّ 2د\ ا! .ا   -أن ")ه ا"!  ?!OوX]%
  %اLا Xا $آن  ا)Mر أن  2)K !6 "8 ,M2ا  ا   $%إFر * ول ا ا ?!O M%ا .
و)-ف ا"! _ . XHز ! .ا  أن '&   8ا    Mاّ 2دة  $%ا   -7أ; )"' Vت $%
ا   O 7"6م ال"( O ،آّ آ ! )qام  ' Vت اRSك  ) qاُL.ة  $%أي   ا 6ات،
 Mرة _Fن  8رات اد اDوزون .و ف  8ا! .ا  آ   ت  Oم ال ا"! Sا اق
 ?!Oة ،و' إزاءه ا)Mارات ذات ا .!Nو -ا'ذ ه\ ا)Mارات  W  ،ا 2ا M]O  -أم ا)Wا]x
ا !"Mو)M! M%ة  5أ.\RO
   )wO JV'  -12ها اق ! ?!O  -أس أي )8ار ! .ا   $%ا?!O )=a 8 "M6
  أ )WوOت أ)tى O^8 $%ت اRSك أو أي أ ^WHأ)tى ذات  $% !wا"! .

3
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  -13ف  7 .6ا"! Dي  M- 7!Fل  ا! .ا  و ا آ اة ا)]   6وا آ اة
ا-و   ) 6  Hها اق .و ع tص  X !Oأن   ! xآ اة ا)]   6وا آ اة ا-وH
اRFdع  ?!Oا !-ت ا)Vور !  ,M2ال Sا اق.
  -14إ.Hز ا) ! اDو?   ^tإدارة إزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ)   Hواق ا)Mن $% S
 SHا 6ا   2  )tد  S %أ 6 ?N8ح  6 $*d Xى اRSك  $%ا  -2أ; .و $%
Mء أ)* M!- ^WHى ا" $% S aا'^ وا2 Mت ا   S !Oو)M! M%ة ا))5  Oد( وا)Mة _*) 6% ،7
إ SH ? Sا 6ا    ا ^WHDا" . Mو )6أ ^WHاRdغ ا Nص  $% S !Oا)Mات
إ Sإ إذا دت ا! .ا  Rtف ذ.
ا))1  Oأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ; إ?
 J *  -15ا)Wوط اّ 2دة  $%ها اق )Nاً   ق )و آ ل  )Hل و ?!Oا 2ا"ّ $%
ها اق .وآ %ا2!^Nت ا $% !-6ها اق  Sا ?-ا 6ب إ  $% Sا")و آ ل 2   ،د
ا! .ا   ) qذ.
/#ت
ا   -1أ; :اـ اد
ادة
ا Sروآ! رو !%روآ) ن22-
ا Sروآ! رو !%روآ) ن–141ب
ا Sروآ! رو !%روآ) ن–142ب
ا .ع

ا),%

اO .

*
*
*

اDو?
اDو?
اDو?

 ^MHا" ء  $*dا' Vت  $%اRSك
)_Fن  8رات اد اDوزون(
1.94
0.00
0.04

1.98

4
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ا -2 4#أ :6ا'ه اف وا4
ا!6
1-1

2-1

1-2

2-2

3-2

4-2

1-3
2-3
3-3

ادات
* ول ' Vت
)و آ ل
 )Hل  اد
ا)، * ,%
ا O .اDو?
)أFن  8رات
اRSك
اDوزون(
ا 2ا?N8D
ا 6ح X
RSRك ا !$
  اد ا),%
*  ،اO .
اDو? )أFن
 8رات اRSك
اDوزون(
ا  ا,
 ! X !Oآ
اة ا)]  6
)ا ) (7 Hدور
أ) ($
  ; دO
ا آ اة
ا)] )  6دور
أ) %7.5 ($
ا  ا ا,%
 ! X !Oآ
اة ا-وH
)ا  Hو( )دور
أ) ($
  ; دO
ا آ اة
ا-و) Hدور
أ) ($
إ* $ا 
اX !O ,
)دور أ) ($
 .ع   ;
ا ) Oدور
أ) ($
إ* $ا  ;
اS !O ,
)دور أ) ($

1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4

2011

 *

 *

27 000

3 510

68 000

2012

 *

 *

0

0

0

2013

1.98

1.98

28 500

3 705

0

2015

2014

1.78

1.98

1.78

1.98

0

0

0

0

0

0

2016

1.78

1.78

35 000

4 550

29 000

2017

1.78

1.78

0

0

0

2018

1.78

1.78

0

0

0

2019

1.78

1.78

0

0

0

2020

1.29

1.29

13 500

1 755

9 000

ا$ع

 *

 *

104 000

13 520

106 000

6 120

0

0

0

0

2 610

0

0

0

810

9 540

95 000

0

28 500

0

0

64 000

0

0

0

22 500

210 000

9 630

0

3 705

0

0

7 160

0

0

0

2 565

23 060

104 630

0

32 205

0

0

71 160

0

0

0

25 065

233 060

إ* $اdزا  ا Sروآ! رو !%روآ) ن 22-ا 7*  SM M2 ?!O ,ها اق )أFن  8رات اRSك اDوزون(
إزا ا Sروآ! رو !%روآ) ن 22-ا)W $% SM M2 - $وOت   Mا) S !O ,%أFن  8رات اRSك اDوزون(
اRSك اaه ا"  $Mا Sروآ! رو !%روآ) ن) 22-أFن  8رات اRSك اDوزون(
إ* $اdزا  ا Sروآ! رو !%روآ) ن142-ب ا 7*  SM M2 ?!O ,ها اق )أFن  8رات اRSك
اDوزون(
إزا  Sروآ! رو !%روآ) ن142-ب ا)W $% SM M2 - $وOت   Mا) S !O ,%أFن  8رات اRSك
اDوزون(
اRSك اaه ا" S  $Mروآ! رو !%روآ) ن142-ب )أFن  8رات اRSك اDوزون(

0.65
0.00
1.29
0.04
0.00
0.00

ا -3 4#أ :6ا $ول ا" EFا H" Dا4
.1
أ;.

 ).ي ا{)    $%ا)Wا] xا ! !"Mا $% X !O M%ا*ع ا $% ) tDا 6ا 2دة  $%ا  -2
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ا -4 4#أ D 4I : 6ر و LJKا#
1

 ف _;  ))Mا  و ^tا  ^! 7آ  6t  2)Kأ*Lاء:
)أ(

)6 ))Mود) ،د  X %ا" Hت  76ا 6ا_W ،  Mن ا Mم ا)2ز  ا 6ا))M! M6
ا ،,6و  ?!O , !-ا"!  + ,!-  %زا ا  اد ،وآ   إSم '!; اFWت ،S %
وآ   ار"ط  .&-" SV-و" $uأن  Wا ?!O ))Mا اد ا 6ة 5وزون ا $أز!k
آ )K" .ة   ا 76 ،^WHDادة ،وا   *  ا" ! ا  '6وا" ا] ذات ا!N
ا $أد6! ،k!tح  !- ) %  H5ت ! .ا   $% ) u  m Oا=-"Hت ذات
ا !Nخ .و" $uأن  e!6ا ))Mا Vء آ  ?!Oا.Hdزات وا'")ات وا 2ت
ا)"^ '!; اFWت ا ر*  $%ا'^ ،وأن  ?!O ,!-أي ) uات ^)أ  ?!Oا{)وف
 $%ا"!   ،وأن   Mم  ) qذ   ا !-ت ذات ا .!Nو" $uأن  Wا ))Mأ?!O V
 !-ت  Oأي ) uات Mر (e^t) ^' Hا  ا  6ا ،S M ,6آ2ت ا_،) t
و ت ا' ام ا)و $% HإOدة ' z Nا"} Rtل   ا ?!O ،2)Wا 2ا Nص
 $% X !Oا)Mة   7ها اق ،أو  ) qذ  ا) uات ،وأن  Mم ")رات  و= .Sو $^u
ا ))Mا)6ود *  Jا 6ات ذات ا !Nا 2دة  $%ا)Mة ا))5  Oأ(  اق ،و 
 %dإ? ذ أن  Wأ !- Vت  Oا $% ^WHDا 6ا 2؛

) ب(

 ^t m]H  ,M2! ))Mإدارة إزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ)   HواRSك ا اد
اWر إ  $% Sا  -1أ; ،آ ه "  $%ا)Mة ا))5  Oب(  اق .و  )Mر
ا! .ا  Rtف ذ  M - ،ها ا J ,M2آ t 7!Fص   2)Wا)Wا] xو-
أن  Mم ا  ,M2اRSك  J .ا 6ات ذات ا ?!O !Nا 2ا 2د  $%ا)Mة ا))5  Oأ(
 اق ا )W  $ا! .إ? SO ,M2 ))M !6؛

) ج(

وFW! $^t ;wت ا SH ? S J!^Vُ  $ا 6ا 7!F  M -Lا 2)Wا ،
 Jإ)از ا)ا  eا ^WHDو Jأ tا.رب ا  "6وا Mم ا)2ز    $%ا)Wا] xاM6
  -ا"Oر؛ و Mم ا" Hت ا  اردة  $%ا'^  76ا 6ا .  Mو" $uأن V
ا  ;wأ VاKdرة إ? ا'^ ا !Wوا  Mم ا)2ز  O RV% ،أي ) uات    
ا{ ر أن ^)أ  ?!Oا'^ ا .!Wو" $uأن  $^uها ا  ;wا 6ات ا 2دة  $%ا)Mة
ا))5  Oد(  اق .آ " $uأن  2د ا   N ;wا) uات ا $أد ?!O k!tا'^
ا !Wوأن  Mم ) 6ا  .Sو   Mو ;wا ^WHDا  !"M6آL.ء   ~Hا = Xw  M
ا ))Mا)6دي  * 7ا)Mة ا))  Oب( أ\RO؛

)د(

  O .ا !-ت ا   ا'M J . wر) ا  ا  6و e^tا  ا  6ا M
 Rtل  O8ة  Hت  ?!Oا .kH)Hdو -ل ه\ ا !-ت ا   ،ا76 S M - $
ا 6ا J   Mآ  ،2)K 7!Fآ  Rا)6ود وا  ;wا'ص ) ))Mا ){Hا)Mة
ا))1  Oأ( أ (\ROوا'^ )ا ){Hا)Mة ا))1  Oج( أ ،(\ROو ^tا  ا  6وأي
) uات  $%ا'^ ا ،!Wو ~H $^uا)ات ا  LواFWت؛

) ه(

 *  Lي 

ا)M% ~t $ات z'! ،ا)Mات ا))1   Oأ( إ? )1د( أ.\RO

6
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ا -5 4#أ Oّ P :6ت ا Nوا'دوار ا)"M D
 ف  Wا ة ا 5  Fوزون   ا) wوا  MواRdغ و )ه اWري  O M6ا ة .و 2د
1
ا ة ا 5  Fوزون Wور  Jا آ اة ا)] L!   6م  ا ارد وا  OاWHd $Mء ه\ ا  ون
.S!O R

ا -6 4#أ :6دور اآ  ا#ة اOQ
1

 ـ ن ا آـ ا)]  6ـ a6و O . Oـ  ا 2 ^WHDد  $%و= Mـ ا)Wوع  ?!Oا 2ا:$
ن ا   ,Mّ 2اDداء وا ,Mّ 2ا ?VM $ها اق وا)*dاءات وا^!ّ"ت ا ا !t
)أ(
w
 ?!O ،X wا  2ا" ّ  ^t $%إدارة إزا ا  اد ا Sروآ! رو !%روآ)   Hا' ّ
ا' ّ
"! ؛
) ب(

 O6ة ا"!  $%إOـ اد  e^tا  واMرــ) اM Rـ  ?!Oا 2ا" ـ  $%ا ـ -4أ;؛

) ج(

 M6 ,ّM2  Mإ? ا! .ا   أن اDه اف  kMM2 8وأن ا ^WHDا  6ا)"^ S
 8أُآ! ?!O kا 2ا"ّ  ^t $%ا    J ?Wا  -4أ;؛

)د(

ا_ ّآ  أ tا.رب ا  "6وا Mم ا)2ز  -ا"Oر  $%ا ت ا'^ ا !Wو$%
 e^tا  ا  6ا J  W !"Mا )Mا))1  Oج( و)1د(  ا  -4أ;؛

) ه(

ا %ء ^!"ت اRdغ ا'M wر) ا  ا  6و e^tا  ا  6وا'^ ا?!O !W
ا 2ا 2د  $%ا  -4أ;  S Mإ? ا! .ا  .و"!^ Wت اRdغ  M ?!O
Mر)  OاFWت ا S J!^V $ا آ اة ا-وH؛

) و(

ن   ا'")اء اM
ا)]  6؛

!)ا*-ت ا Mا ّS- $ت  Sا آ اة

) ز(

إ*)اء ّ Sم ا)Kdاف ا^! ؛

) ح(

ن و*  د ّ  ^t     ّ   ! uWا  ^) -% Mو  %W 6واRdغ
ا  O , 8ا" Hت؛

) ط(

FWH , 6ت ا آ اة ا-و ،Hون ا Jا $% ]Rا^WHD؛

) ي(

 &t  $%ا   O . Hم ال و)M! M%ة   11اقW ،  2 ،ور  Jا"!
وا آ اة ا-و z N' ،Hا' Vت '!;  د ا Lا  Hو  آ وآ ة أو
=]   -؛

) ك(

ن ا"} ا  S % 6 !"! O %إ? ا-ل ا)Kaات؛
ن أ 

) ل(

  Mا O6ة  O  ,!-  %ا 6ت ا -وا  Oاdداري وا O $Mا^!.7

ا!M6

اaهّ!

 -اWور  Jا"! وأ tأي راء َ)-ب  - SOا"Oر M ،م ا آ اة ا)]  t  6ر آ ن
2
 M6و ! )*+ Xاء ا ^t m]H  ,M2إدارة إزا ا اد ا Sروآ! رو !%روآ)   HواRSك ا اد
7
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اآ رة  $%ا  -1أ; ،و*  M%ء )Mة ا))5  Oب(  اق وا)Mة ا))1  Oب(  ا  -4
أ;.
ا  -6 4#ء :دور اآ  ا#ة ا) و1
 ن ا آ ا-وa6 Hو  O . Oأ .^WHو 2د ه\ ا $% ^WHDا'^ ا ،!Wو?!O W
1
ا:?!O 8D
)أ(

  Mا O6ة  $%إ Oاد ا 6ت ا O -ا^!7؛

) ب(

 O6ة ا"!    $%و   Mا ^WHDا S  $ا آ اة ا-و ،Hوا)* ع إ? ا آ
اة ا)] V  6ن  , 6ا $% Jا^WHD؛

) ج(

M  Mر)  Oه\ ا ^WHDإ? ا آ اة ا)] d  6درا* $% SاMر) ا ?!O -.ا2
ا ارد  $%ا  -4أ;.

ا -7 4#أ X- :6ت  EاVWO 4

م ا TUل


و)M! M%ة   11ها اق }!" & '  ،ا  ا' M zّNار  180دورا أ)   Oآ ّ
1
آ ! )qام  اRSك اي .وز ا 6ى ا 2د  $%ا  2-1 ;Nا  -2أ;     S % ,M2
ا Sف ا 2د  $%ا  2-1 ;Nا  -2أ;.
------
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اـ ا ون
ز  ي وا ا  وق ا"#د ا اف
اّق  
&%ن ( ' ا*+,ك ا #اد ا +روآ رو 0روآ .
 ز ي )"ا "( وا  ,-ا'() * +  #  ,اء "# $ %
ّ ها اق اه 
-1
ا+8ل ا'ا   56ا ّد ا,4ة 3وزون اّ1دة  "#ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 6ره 10.04
 أ,Fن 6رات ا,8د اDوزون  / ', 1 6آ Hن ا K >L  2020 "Hا-اول ا'  ,Jو آ ل
 'Hل.
 ا *#ا ـ  > OاJام 1ود اQR8ك ا ,4ي   ا ّد  > Oا 1,اّ  "#ا 9Nا 2-1 "M#D
-2
ا   -2أ") 9اDهاف وا "(  O QV#ا-ول ا' $ %  ",Jو آ ل  'Hل  K -ا اد
اWر إ  "# Rا  -1أ .9و Mا  أ X M ،XّHها اق وو#ء ا  ,-اّR+  ,ا   Rاّ1دة
 "#ا'Mة  M ،3ا 5 F "# *1أو    J "ّMا   ا,Nوق اّ+د ا'FDاف D 4,ي اQR8ك
  اد -وز ا 4ى ا1د  "#ا 9Nا  2-1 "M#Dا  -2أO 9ر[ ا ]%ة ا "#  \R,اV %ت
 ( 5ها اق  K -ا اد ا,4ة 3وزون ا1دة  "#ا  -1أ ،9و^ * +  #ي اQR8ك -وز
ا 4ى ا1د   دة  "#ا Nف ا 3-1-4  M#Dو 3-2-4و  3-3-4آ  ا اد.
 aاأ' #  > O ،
ره ً,ل ا  Jا Xا1دة  "#ها اق  ،ا *#ا  ,-ا ، ,
-3
a
ا  اّ1د  "#ا 9Nا  1-3 "M#Dا   -2أ .   9و '# 8ا  ,-ا  ,ها ا  ،
اأ "# ،ا(Oت ا  ,-ا  ,اّ1دة  "#ا   -3أ(") 9ول ز   ",ا > O M#ا "(.
 ا *#ا    , > Oها اق و c]%  M#ا  O]Mاb Mزا ا اد ا Rروآ رو #روآ' . H
-4
   * M1ود اQR8ك
وو'M  M#ة ا')5  Oب(  ها اق 8 ،ف  Mا  إ('اء ّ M4 *ّM1
اآ رة   اد آ ^"  "#ا  2.1 9Nا  -2أ  9ها اق .و'- 8ى ا * M1اWر إ  Xأ[QO
   9ا آ ا  \,أو اّ,ة ا. ,+
 K,8ا  ,-ا M O  ,ا  و-  ًM#ول ا   ",Jا > O M#ا  O  "#م و#ء ا 
-5
'Wوط ا  <  Hأ 6 K 8ا(ع ا  ,-ا  ,ا1د  "#ا-ول ا   ",Jا > O M#ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا   *M 6اDهاف ا1دة  "#ا  2-1 9Nا  -2أ K - 9ا ,4ات ا.ّ,+
وا ,4ات ا  ,+ه" (  Kا ,4ات  ,ا ,4ا"  R # hا ا > O M#ها اق .و>,4
ا ,4ات ا"  (  R #اJام Qbغ  Hت ا'ا jا "# ']Mر iاM+Hد ا(ع ا ,-
ا  ,اي Mم  5 F X #ا ؛
أن  ا * M1  M4  W *M1ه[ اDهاف ،إ إذا '6رت ا  ,-ا  ,أن ها ا*M1
 ] ' nب؛
أن ن ا  م ر ا  ا"! '& ه !$ا -4 #أ( )"* #ر و .+,ا "(
? >+آ /0 !< #ا"ات ا  !:ا" ،! 9و  7إ& أ "0 2 3  45ى  0م  /0ا 
 !+75Fا > *ُع  >B CBا7ا @Aا:ا  9< C' 2Bوأن K0ل Iف ا  #:ا :ح /0
ا !M7ا:ا >B 20 /' L  9< C' 2Bا !A:وأن ا7ا @Aا,Pى ا:اOBI  C' 2B
#09؛
1
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)د( أن  ن ا  ّ6 6م  > O  ,8  , ]oه  pا   -4أ "]q 9آ RH >   M ,8
ا ,4ا" ُ]    R # 5ا 1'Wا   >VMا-ول ا ،   ",Jأو >  O
اآل (  Kا ]WHDا اردة   "# X #ا !M7ا' oDة؛
أن  ن ا 4, ،   h6  1إ> (  Kا] ت ا Mإ> ا(ع ا وا4
) ه(
و  (  ،[+د tHم و'  , ",Fا s oوا  * +  # sN1اردات  ا اد
ا Rروآ رو #روآ'  ، Hو *], ,OاHb ،'Dج واNدرات ،و^ن اt,م V
ال ا   -ول اb ",Jزا ا اد ا Rروآ رو #روآ'   Hا N,ص "# X O
'و آ ل  'Hل ة ها اق.
 8ف  Vا  إ('اء ر wد]WHD * 6ـ >VM Xها اق .و 8ف ' wا4ّ8xت اّ1دة "#
-6
ا ـ  -5أ4ّ8x") 9ت ا' wواDدوار"( و   , O yا ]WHDا"  c]o R,Vا  ,ا  ,4اM4
وD ًM#دواره وx4و  Rاّ1دة  "#ا  -5أ .9و KV% 8ها ا' wأ *ّM1  ًVا > O ّM4ا1,
اّ  "#ا'Mة  4أ.[QO
و ا *#ا  ,-ا > O  ,أن  ن ى ا  'و "# HإOدة  s N%ا yا ا ،R O *#أو (Jء
-7
 ه[ ا yو 'ّq ًM#ا'tوف  ،أ(  * M1أ "# $o z 8اQR8ك وإزا   اد ا1دة  "#ا 
-1أ:9
)أ(

إ{{Oدات ا s { N%ا ّ,{ NآQ{{+ت ر\  5{{- ّ{ 4أن ُ ً|<{{*  ًM{{4إ{{  ,{{8 {{ , {{]o "{{#
 {4 Mه{   "{# K{6ا'{Mة ا') 5 { Oد( أ [Q{Oأو آ{M {\6  ,{8 { , {]% ~ {M,م
<  Hأ 6 K 8أي ا(ع   ,-ا    ,ا .R O M#و * +ا' qات ا'\ :"    4
أن  M * +ا Oأو 8 8ت ا,Nوق ا+د ا'FDاف؛

)( 1

ا \4ا" 

)( 2

ا' qات ا" xدي إ>  +أي 'Lط  'Lوط ها اق؛

)( 3

ا' qات  "#ا 4ت ا {    ,{4ا'{ s{N%ادى ا آ{ت ا { \,أو ا{,ة
 9 %ا'Wا\~؛

)( 4

 {{  {{Mإ{{> ا{{'ا jأو ا '{{ n ]{{WHDار({{  {{]o "{{#ا {{ ,ا  ,{{4ا{{+ة
ا ، 1أو إزا أي WHط {  {]oا { ,ا "{# 30 {O X{   {J ، ,{4ا\{ {
 -ع     1'L 'o 9اR O *#؛

) ب(

إ{{Oدات ا '{{ n s { N%ا ّ,{ NآQ{{+ت ر\   { # ، { 4إد( {{]o "{{# {{Rا {{ ,ا ,{{4
ا ا ،R O *#وا"  { ن  { 6 {\,Oا ،{ ,و{ ّ إ{Qغ ا  {,-ا '{'M "{# RH^{W { ,ا{ ,
ا ,4ي ا* Q؛

) ج(

إذا '6ر ا  أ<,ء   ,ها اق إدoل   ' n    (  ,ا   (  ,ا {]o "#  'Mإدارة
إزا{{{ ا{{ اد ا Rروآ رو #روآ'  {{{ Hا ا {{+ ،{{{R O *{{{#ا {{N1ل   >{{{ Oا {{{M#ا {{{,-
ا  ,آJ-ء {   ,{8 { , {]oأو  {]%  ~ {M,ا ا .{R O *{#و 5{-أن ُ{1د  "{#ا] {5
اMم  ' qا   (  ,ا   9ا  #bا']  Rوا '<Dا > O 1ا{,خ وأي اQ{oف
 "#أ,Fن 6رات ا,{8د اDوزون ا{"   {8إزا *{], {4 ،{Rا .'{Dو ا *{#ا {  >{ Oأن
ا  #رات ا "#  1ا   9ا  #{bا '{ q {M +ا x{8 { (  ,دي إ{>  {4 ${oى
ا  ا 5(  Wها اق و M#؛

2
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)د(
-8
  ":

 {8ف {{+د أي {{ {{ M yإ{{> ا,{{Nوق ا{{+د ا'{{FDاف {{ى ا{{RHء { ا 1'{{Wا'{{ oDة
ا  5(  +6ها اق.

 8ف ُ > اهم  > Oو( Xا  , 1ا "# ]WHDا]Mـع ا'% "Oـت ا'ـ ،وwo N
)أ(
) ب(

أن  +4ا  ا'و Hا {  ({ 5ه{ا ا{ق  {-+ا  ({ت ا {ّw%ا{" '{] {6أ
Qoل   ,ا'Wوع؛
أن ^ oا  وا آت ا  \,وا,ة ا{+ { ,+
 100/41وQo 6/49ل   ,ا.]%

ا{Oر ا { ا'{Wوط ا{ اردة {'Mر

 ا *#ا   1 > Oاx4و  ا O  Wإدارة و  ,ها اق و Oآ #ا ]WHDا"  Mم  Rأو
-9
ا" ُ  X,O  H R K ]Vأ( ا #ء Jات  ( 5ها اق .و 6وا hM#أ > O  Hأن  ن ا آ
ا,ة ا'\ ")  4ا آ ا,ة ا'\  ]WH^ * +  # (" 4ا   ( 5ها اق .و ُ ا *#ا   O > Oت
ا  Mاورّ ا" '-ُ 6ي  "#إFر 'ا jأOل ا' wوا  Mا,N  +وق اّ+د ا'FDاف أو  "#إFر
' jHا  MاD Kي  ا آت ا,ة ا'Wآ  "#ها اق.
 8 -10ن ا آ ا,ة ا'\ x4  4و  Oن ا c ]%ا K - *4,ا ]WHDو ,ه واQbغ R,O
 ( 5ها اق "#  ،ذ   8 > Oال  ا 'N1ا *M1ا M4و'M  M#ة ا') 5  Oب( ..و ا*#
 aاأJ > O ،و ا آ ا,ة ا'\  8'  4م اّ,ـ  "#ا 9Nا 2-3 "M#D
ا  ,-ا  ,
ا ـ -2أ.9
 "# -11ل Oم  ّ ا D ،ي   58ا8Dب * M1  ،اDهاف ا) M +زا ا اد ا1دة "#
ا 9Nا  2-1 "M#Dا  -2أ ،9أو  > O [J-Oأي و( O 'o Xال Rا اق M \,+# ،ا  ^XH
*  Xا N1ل  > Oا  و- ًM#ول ا ا > O M#ا  .و ,-  *1ا'M 54 ، ,ه ،أن  +
 ّ 1
ا  إ> و X+و- ًM#ول ز   ~M, ",ا > O M#ا  ّ1د[ ا  ,-ا +  ,أن 'ه ا  > O
و #  X\#اJا Xا" آن  ا'Mر أن  1'L  4 6 *M1ا  ا   "#إFر (ول ا ا> O M#
ا  .و'+ف ا  ^ - XHز   ,-ا  ,أن   6 $%ا    Mاّ1دة  "#ا   -7أ9
)"V %ت  "#ا  O 54م ال"( O ،آّ آ 'nام  V %ت اQR8ك  ' nاُJ-,ة  "#أي ,8
 ا ,4اتM ،رة ^,Fن 6رات ا,8د اDوزون .و 8ف  6,ا  ,-ا  ,آ   ت Oم ال
ا  Rا اق  > Oة ،و %إزاءه ا'Mارات ذات ا . Nو +ا%ذ ه[ ا'Mارات  W  ،ا 1ا ,+
 M\Oأم ا'Wا\~ ا  Mو'M  M#ة  5أ.[QO
   'w,O KV%  -12ها اق   > O +أ8س أي '6ار   ,-ا "#  ,ا> O '<x 6 M4
  أ 'WوOت أ'oى O]6 "#ت اQR8ك أو أي أ ]WHأ'oى ذات  "#  wا .
 8 -13ف  5 -4ا  Dي  M+ 5 Fل  ا  ,-ا  ,و ا آ ا,ة ا'\   , ' 4   4ها
اق .و ,ع oص  X Oأن  ~  آ ا,ة ا'\   4اQFbع  > Oا +ت ا'Vور    *M1ال
Rا اق.
  -14إ-Hز ا'  اDو>   ]oإدارة إزا ا اد ا Rروآ رو #روآ'   Hواق ا'Mن "# R
 RHا ,4ا  1 ,8 'oد   R #أ 4 >N6ح  4 "(b Xى اQR8ك  "#ا  -2أ .9و"#
 Mء أ'( M + ]WHى ا "# R x,ا ]%وا1 M,ت ا   R Oو'M  M#ة ا')5  Oد( وا'Mة ،7
3
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 ^(' 4#إ RH > Rا ,4ا    ,ا ]WHDا . Mو '48أ ]WHاQbغ ا N,ص "# R O
إ Rإ إذا دت ا  ,-اQo  ,ف
ا'Mات ا')1  Oأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
ذ.
 K ( , -15ا'Wوط اّ1دة  "#ها اق 'Nاً   8ق 'و آ ل  'Hل و > Oا 1,اّ "#
ها اق .وآ #ا1 ]Nت ا "#  +4ها اق  Rا >,+ا 4,ب إ  "# Rا'و آ ل1   ،د
ا  ,-ا ' n  ,ذ.
 *ت
ا   -1أ :9اـ اد
ادة
ا Rروآ رو #روآ' ن22-
ا Rروآ رو #روآ' ن141-ب
ا:U:ع ا'>
ا Rروآ رو #روآ' ن–141ب "#
ا  ت ا 4ردة
ا -ع

ا'*#

اO -

(
(
(

اDو>
اDو>
اDو>

 ]MHاء  "(bاV %ت  "#اQR8ك
)^,Fن 6رات ا,8د اDوزون(
14.89
0.55
15.44
6.11
21.55

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XX

ا  -2 2أ :3ا هاف وا2 #
2011

1-1

2-1

1-2

2-2

1-3

2-3

3-3

Wول
XYت
9و آل
 50ل
:اد
ا2B:
،[W
ا!':U:
اPو&
)أ\ن
رات
ا< ^Cك
اPوزون(
اM
ا&aP
ا:":ح
49
^< ^Cك
ا> /0
0اد
ا2B:
،[W
ا!':U:
اPو&
)أ\ن
رات
ا< ^Cك
اPوزون(
ا #:
ا2 :
'4
آ!
ا:ة
ا!"A
)أ(5:
)دو`ر
أ(>0
(
د'[
اآ!
ا:ة
ا!"A
)دو`ر (
إ>:W
ا #:
ا2 :
'4
)دو`ر
أ(>0
:U0ع
(
ا'[
)دو`ر
أ(>0
إ>:W
ا (
ا2 :
'C
)دو`ر
أ(>0

` W

2012

` W

2013

15.44

15.44

` W

` W

7 474

275 927 419 417

33 008

972

50 096

7 474

275 927 419 417

33 008

972

50 096

8 446

308 935 469 513

2014

15.44

2016

2015

13.90

13.90

2017

13.90

2018

13.90

2019

13.90

2020

10.04

اع

` W

15.44

13.90

13.90

13.90

13.90

13.90

10.04

` W

0

112 000

0

168 000

0

0

56 000

1 038 818

0

13 398

0

20 097

0

0

6 699

124 270

0

112 000

0

168 000

0

0

56 000

1 038 818

0

13 398

0

20 097

0

0

6 699

124 270

0

125 398

0

188 097

0

0

62 699

1 163 088
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2011

1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4

2012

2013

2014

2016

2015

2017

2018

2019

2020

إ >:Wاcزا!  /0اCروآروBروآ9ن 22-ا eW:9 C  M &' 2 :ها ا` ق )أ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
إزا! اCروآروBروآ9ن 22-ا >  70 >B C  M /Kو'ت <0 ! 9ا) C' 2Bأ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
ا`< ^Cك اf:ه #ا /0 >  :اCروآروBروآ9ن) 22-أ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
إ >:Wاcزا!  /0اCروآروBروآ9ن141-ب ا eW:9 C  M &' 2 :ها ا` ق )أ\ن رات ا< ^Cك
اPوزون(
إزا! اCروآروBروآ9ن141-ب ا >  70 >B C  M /Kو'ت <0 ! 9ا) C' 2Bأ\ن رات ا< ^Cك
اPوزون(
ا`< ^Cك اf:ه #ا /0 >  :اCروآروBروآ9ن141-ب )أ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
إ >:Wاcزا!  /0اCروآروBروآ9ن141-ب اW:د  >Bا`ت ا" ! 9ا .Yا ":ردة اC  M &' 2 :
 eW:9ها ا` ق )أ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
إزا! اCروآروBروآ9ن141-ب اW:د  >Bا`ت ا" ! 9ا .Yا ":ردة ا >  70 >B C  M /Kو'ت
<0 ! 9ا) C' 2Bأ\ن رات ا< ^Cك اPوزون(
ا`< ^Cك اf:ه #ا /0 >  :اCروآروBروآ9ن141-ب اW:د  >Bا`ت ا" ! 9ا .Yا ":ردة )أ\ن
رات ا< ^Cك اPوزون(

اع
4.85
0.00
10.04
0.55
0.00
0.00
6.11
0.00
0.00

ا  -3 2أ :3اول ا # 8 9ا ;< 70ا2 #
.1
-2أ.9

'- 8ي ا   "# 't,ا'Wا\~ ا    Mا "# X O M#ا(ع ا "# ' oDا ,4ا1دة  "#ا 

ا  -4 2أ7 2= : 3ر و?>@ ا 
1

 8ف ^ ''M 9ا  ,و ]oا 5 ]  ,آ  4o  1'Lأ(Jاء:
)أ(

'{{4 '{{'Mود'{{ ،د  X{{ #ا {{Hت  5{{4ا ,{{4ا^{{W ،{{  Mن ا{{Mم ا'{{1ز  {{,ا ,{{4اM{{4
  ''Mا ،*4و  > O * +ا  ) *{ + { #زا{ ا{ اد ،وآ  { إR{8م  9{ %اF{W,ت
 ،R #وآ   ارط  .$+ RV+و "q,أن  Wا > O ''Mا{ اد ا,{4ة {3وزون ا{"
أز  hآ'L - ,ة   ,ا 5{4 ،]{WHDا{دة ،وا  { (  ,ا { ا %{4وا{ا\ ذات
ا  { Nا{{" أد{{4  ،h{{ oح {{ + ' # {  {{H3ت   {{,-ا"{{# '{{ q {  j{{, {{O {{ ,
ا<+Hت ذات ا,  Nخ .و "q,أن  c {4ا '{'Mا {Vء آ{  >{ Oا{-Hbزات وا'{%ات
وا{{1ت ا']{{  9{{ %اF{{W,ت ار({{  "{{#ا ،{{]%وأن  >{{ O *{{ +أي '{{ qات ]{{'أ
 > Oا'tوف  "#ا  ،وأن Mم  ' nذ { ا{ +ت ذات ا . {Nو "{q,أن  {Wا'{'M
أ{{ + >{{ O {{Vت  {{Oأي '{{ qات Mر (c{{]o) {{]% {{Hا {{ ,ا  ,{{4ا،R{{M *{{4
آ1ت ا^ ،' oو ت ا%8ام ا'و "# HإOدة  s N%ا{Q{o yل  { ,ا>{ O ،1'{W
ا 1,ا N,ص  "# X Oا'Mة   7ها اق ،أو  ' nذ  ا' qات ،وأن {Mم {'رات
و< .Rو "]q 8ا ''Mا'4ود (  Kا ,4ات ذات ا  Nا1دة  "#ا'Mة ا')5 { Oأ( {
اق ،و  #bإ> ذ أن  Wأ + Vت  Oا "# ]WHDا ,4ا 1؛

) ب(

 {{]o j\{{H {  *{{M1  '{{'Mإدارة إزا{{ ا { اد ا Rروآ رو #روآ'  {{ HواQR{{8ك ا { اد
اWر إ  "# Rا  -1أ ،9آ ه {  "{#ا'{Mة ا')5 { Oب( { ا{ق .و{ { '{Mر
ا  {{,-اQ{{o {{ ,ف ذ{{ {{M { + ،ه{{ا ا K{{ *{{M1آ{{ {{o 5{{ Fص  { 1'{{Wا'{{Wا\~
و {+أن {Mم ا { *{M1اQR{8ك  K{ -ا ,{4ات ذات ا >{ O  {Nا {1,ا{1د  "{#ا'{{Mة
ا')5  Oأ(  اق ا"   'Wا  ,-إ> R,O *M1 ''M  4؛

) ج(

وFW,  "]o 9wت ا"  RH > R K ]Vُ 8ا ,4ا 5{ F {M {+Jا 1'{Wا {،
{{ Kإ{{'از ا{{'ا {  cا ]{{WHDو{{ Kأ {{oا{{-رب ا  {{4وا{{Mم ا'{{1ز  {{ , "{{#ا'{{Wا\~
6
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ا { + M{{4ا{{Oر؛ وM{{8م ا {{Hت ا { اردة  "{{#ا 5{{4 {{]%ا ,{{4ا .{{  Mو "{{q,أن
 Vا  9wأ VاLbرة إ> ا ]%ا  Wوا{Mم ا'{1ز {O Q{V# ،أي '{ qات  {,
 ا t,ر أن ]{'أ  >{ Oا {]%ا . {Wو "{q,أن  "{]qه{ا ا  9{wا ,{4ات ا{1دة "{#
ا'Mة ا')5  Oد(  اق .آ  "q,أن 1د ا   N 9wا' qات ا" أد>{ O h{ o
ا ]%ا  Wوأن Mم ' 4ا  .Rو  Mو 9wا ]WHDا  M4آJ-ء   z{Hا < {M
  Xwا ''Mا'4دي  ( 5ا'Mة ا')  Oب( أ[QO؛
)د(

) ه(

  O -ا +ت ا   اM K - w%ر' ا  ,ا  ,4و c]oا  ,ا  ,4ا{M
 Qoل O6ة  Hت  > Oا .hH'Hbو+8ل ه{[ ا{ +ت ا  { ،ا{" 5{4 R{M {+
ا ,4ا K{ {  Mآ{  ،1'{L 5{ Fآ{ { Qا'{4ود وا  9{wا{%ص {) ''Mا '{tHا'{Mة
ا')1 {{ Oأ( أ ([Q{{Oوا) {{]%ا '{{tHا'{{Mة ا')1 {{ Oج( أ ،([Q{{Oو {{]oا {{ ,ا  ,{{4وأي
' qات  "#ا ]%ا ، Wو zH "]q8ا'ات ا  ,JواFW,ت؛
 ( , Jي 

ا" 'M# zoات s%  ،ا'Mات ا')1   Oأ( إ> )1ه( أ.[QO

ا  -5 2أCّ,D :3ت ا Bوا دوار اA 7"#
و > 8و ة إدارة ا'WوOت  K ( * 4,أ ]WHا' wوإدارQo  Rل ا ة ا 3  ,Fوزون
1
ار(   ]oإدارة إزا ا اد ا Rروآ رو #روآ'   Hه[ .وM8م ا ة ا 3  ,Fوزون إ>
ا آ ا,ة ا'\ M  4ر' '    ,  O  ,8ا.]%
و   *M1 K ]V 8غ أهاف اDداء > O ،ا 1,ا1د  "#ا ،]%اW8ري 6+ M4 " 1
2
 X+ا آ ا,ة ا'\   4ى  1 5 F "Mد   ا  ,-ا. ,
ا  -6 2أ :3دور ا آ ا#ة اC E
1

 8ـ ن ا آـ ا'\  4ـ x4و O - Oـ  ا1 ]WHDد  "#و< Mـ ا'Wوع  > Oا 1,ا":
{ن ا { *{{Mّ 1اDداء وا *{{Mّ 1ا{{"  >{VMه{{ا ا{{ق وا'{{(bاءات وا]ّ{{ت اا{{ o
)أ(
{{w
ا >{ O ،X{ {ّw%ا {1,ا{ّ  {]o "{#إدارة إزا{{ ا{ اد ا Rروآ رو #روآ'  { Hاّ %
 ؛
) ب(

O4ة ا   "#إOـاد  c]oا  ,واMرــ' اM Qـ  > Oا 1,ا ـ  "#ا ـ -4أ9؛

) ج(

 M4 *ّM1 Mإ> ا  {,-ا { { ,أن اDه{اف  h{MM1 {6وأن ا ]{WHDا  ,{4ا']{
 6 Rأُآ  > O hا 1,اّ  ]o "#ا K >W   ,ا  -4أ9؛

)د(

ا^آّ  أ oا-رب ا  4واMم ا'1ز  +اOر  "#ا {8ت ا {]%ا  {Wو"{#
 c]oا  ,ا  ,4ا K  W  Mا 'Mا')1  Oج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا {{#ء ] {{ت اQ{{bغ ا{{M {{w%ر' ا {{ ,ا  ,{{4و c{{]oا {{ ,ا  ,{{4وا {{]%ا {{W
 > Oا 1,ا1د  "#ا  -4أ RM 9إ> ا  ,-ا ,؛

) و(

 'ا(+ت ا |,Mا{" {ّR+ت  {Rا آ{ ا{,ة

ن   ,ا'%اء ا,M
ا'\  4؛

اM4

اّ xه

7
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) ز(

إ('اء ّ Rم ا'Lbاف ا] ؛

) ح(

ن و({ د ّ{  {]o { , { {ّ   q{Wا {+# {M'] { ,و  #{W {4واQ{bغ
ا O * 6ا Hت؛

) ط(

 $o  "#ا  O - Hم ال و'M  M#ة  { 11ا{ق{W ،{1 ،ور { Kا {،
 s N%اV %ت  , 9 %د ا Jا  Hو  آ وآ ,ة أو < ,+  \,؛

) ي(

ن ا yا R # ,4    O #إ> ا+8ل ا'Lxات؛
ن أ |

) ك(

 MاO4ة  O * +  #ا8 4ت ا +وا Oاbداري وا ,O ",Mا] .5

 +اWور  Kا  وأ oأي راء َ'+ب  + R,OاOر M8 ،م ا آ ا,ة ا'\  o  4ر آ ن
2
 M4و '() Xاء ا ]o j\H  *M1إدارة إزا ا اد ا Rروآ رو #روآ'   HواQR8ك ا اد
اآ رة  "#ا  -1أ ،9و(  M#ء 'Mة ا')5  Oب(  اق وا'Mة ا')1  Oب(  ا  -4
أ.9
ا  -7 2أG ( :3ت  80ا< KC 2 #م اH Iل

و'M  M#ة   11ها اق y  $ %  ،ا  اM sّN%ار  180دورا أ'   Oآ ّ
1
آ 'nام  اQR8ك اي -وز ا 4ى ا1د  "#ا  2-1 9Nا  -2أR # *M1  ,8   9
اRف ا1د  "#ا  2-1 9Nا  -2أ.9

8
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اـ ا دي واون
اّ ق   ! د وا !'$ا&!"!#$ %وق ا&"د ا*)اف
+ن  ,-ا/&0ك ااد ا"/روآ$رو$روآ2
 د )"ا ("!"#وا" 3ا  '01 2")  ,اء  +, - .ا*)ل ا'ا&%
ّ ها اق اه 
-1
" ا ّد ا!:ة 9وزون اّ!6دة  +,ا   -1أ< )"ا ا ّد"( إ Aآ  ? &!ره   48.12أIن &!رات ا*د اGوزون  "6ل
 / ' 1آ Kن ا T AU  2018 +Kا!3اول ا'#  Sو آ ل  'Kل  A"Rأ*س أن ها ا'& * ف '3ي ' M6 Nة
وا !ة Z[ !!6 !) ،ا*Gس *Yك ازم ل ء K  A"Rت ادة .7
 ا 2,ا"#ـ!  A"RاSام !6ود ا*Yك ا :ي " ا ّد  A"Rا 6ا +, ّ#ا]< ا  2-1 +N,Gا   -2أ<
-2
)"اGه!اف وا "(  R _,ا!3ول ا'# - ." +Sو آ ل  'Kل  T 3ا اد ا`ر إ  +, Yا  -1أ< .و#N
ا !"#أ M #N ،MّKها اق وو,ء ا" 3ا  )!ّYا   Yاّ!6دة  +,ا'Nة  !N ،3ا %"I +, 26أو "  !S +ّNا 
 ا]!وق ا)!ّد ا'IGاف G #:ي ا*Yك " اد 3وز ا :ى ا!6د  +,ا]< ا  2-1 +N,Gا  -2أ< #Rرc
ا e.ة ا +,  dYا_ .ت   %0ها اق  T 3ا اد ا!:ة 9وزون ا!6دة  +,ا  -1أ< ،وf 2")  ,ي
ا*Yك 3وز ا :ى ا6ـ!د  ـ ـدة  +,ا] ف ا N,Gـ  3-1-4و 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و) 3-5-4ا*Yك اhه
ا  (+N#آ  ا اد.
 iا!#أ ' ,  A"R ،ا  اّ!6د +,
رهً ل اS !"#ا Mا!6دة  +,ها اق  ،ا 2,ا" 3ا  ،
-3
 iا!#أ +, ،اR0ت ا" 3ا  اّ!6دة
ا]< ا  1-3 +N,Gا   -2أ< " .!"#و*  ',ا" 3ا  ها ا  ،
 +,ا   -3أ< )"!0ول ز " +ا A"R N,ا "(.
 ا 2,ا   A"R !"#ها اق و Ze." N,ا  ReNاk !Nزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'  . Kوو'N" N,ة ا' R
-4
  ! 2 N6ود ا*Yك اآ رة " اد آ  +, +fا]<  2.1
)5ب(  ها اق * ،ف  #Nا !"#إ'0اء ّ N: 2ّN6
ا  -2أ<  ها اق .و* '3ى ا 2 N6ا`ر إ  Mأ  < "  cRا آ ا  dأو اّة ا) .
* Tا" 3ا   !N Rا  و!3" ًN,ول ا " +Sا A"R N,ا  !R  +,م و,ء ا'` !"#وط ا 
-5
?  Kأ*  #& Tا0ع ا" 3ا  ا!6د  +,ا!3ول ا " +Sا A"R N,ا :
)أ(

)ب(
) ج(

)د(

أن  ن ا 2N !& !"#اGه!اف ا!6دة  +,ا]<   2-1ا  -2أ<  T 3ا :ات ا)ّ .وا :ات ا) 
ه T 0 +ا :ات  ا :ا Y , p +ا ا A"R N,ها اق .و A:ا :ات ا Y , !0  +اSام
kغ K #ت ا'#ا sا +, 'eNر rاN)Kد ا0ع ا" 3ا  اي !Nم  %"I M ,ا ؛
أن  ا 2 N6  N:  ` 2N6ه cاGه!اف ،إ إذا &'رت ا" 3ا  أن ها ا "e ' v 2N6ب؛
أن  ن ا!& !& !"#م Nر' ا  ا A"R  :ه  xا  -4أ< )"N  Uر' و[ Zeا "(  +eآ * 
ا :ات ا   Nا ،N:و` ' إ Aأ : 2N !& MKى !Nم  ا   e`K9ا'ُU +ع  +, Y ,ا`'اyd
ا ا N* Y "R 2,وأن )!ل |'ف ا  اح  ا`' 6ا ا +, 20 R !S N* Y "R 2,ا dوأن
ا`'ا ydا'[Gى ا ا  p,'| !& Y "R 2,؛
أن  ن اّ!& !& !"#م [ A"R  *   eه  xا   -4أ<  +eآ *  YK A   Nا :ا%"eُ +
   Y ,ا`' 6ا   A_Nا!3ول ا ، " +Sأو  !R  Aاآل  T 0ا e`KGا اردة  +, M ,
ا`' 6ا' [Gة؛
1
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أن  ن ا #: ،!   p!&  6إ T 0 Aا#"eت ا !Nإ Aا0ع ا وا :و )! 0  ،cد
) ه(
~Kم و'"  +Iا[ } وا  2")  , }]6اردات  ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'  ، Kو2#e !R
اKk ،'Gج وا]درات ،وfن ا~م _ ال ا!3" !"#ول اk +Sزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'  K
ا] ص ' +, M "Rو آ ل  'Kل !ة ها اق.
* ف _ ا !"#إ'0اء ر|! د& e`KG 2ـ A_N Mها اق .و* ف '|! ا:ّ*hت اّ!6دة  +,ا ـ  -5أ<
-6
)":ّ*hت ا'|! واGدوار"( و   R "#ا e`KGا Ze[ Y_ +ا  ا  :ا N:وG ًN,دواره وh:و  Yاّ!6دة
 +,ا  -5أ< .و*  T_.ها ا'|! أ_ً " 2ّN6ا A"R ّN:ا 6ا +, ّ#ا'Nة  4أ.cR
و ا 2,ا" 3ا   A"Rأن  ن !ى ا' !"#و +, KإRدة  } ].ا #ا ا ،Y "R 2,أو S0ء  ه cا #وًN,
-7
ّ' ا~'وف  ،أ 2 N6 0أ*" [ +, -ا*Yك وإزا " اد ا!6دة  +,ا  -1أ<:
)أ(

-8

إRدات ا } ].ا]ّ آ)!ت ر %3 ّ: dأن ُ ً? ًN#: 2إ  #: !N  *   e[ +,ه  &T
 +,ا'Nة ا') 5  Rد( أ cRأو آ!N d&  *   e. y Nم ?  Kأ*  #& Tأي ا0ع " 3ا 
" ا .Y "R N,و)" 2ا 'ات ا':+"   : d
أن )" N 2ا !Rأو * *ت ا]!وق ا)!د ا'IGاف؛

)(1

ا d:ا +

)(2

ا 'ات اh +دي إ !) Aأي 'Uط  'Uوط ها اق؛

)(3

ا 'ات  +,ا :ت ا  "  :ا' }].ادى ا آت ا  dأو اة  <".ا`'اyd؛

)(4

   !Nإ Aا'#ا sأو ا ' v e`KGا!ر e[ +, 0ا  ا  :ا)!ة ا ، 6أو إزا أي
`Kط  [ eا  ا +, 30 R M   !S ، :ا 3  dع   < ['   6'UاY "R 2,؛

) ب(

إRدات ا ' v } ].ا]ّ آ)!ت ر  , ، : dإد e[ +, Y0ا  ا  :ا ا ،Y "R 2,وا+
 ن  ! & d!Rا  ،و ّ إغ ا" 3ا  ` ''N +, YKfا  ا :ي ا 2؛

) ج(

إذا &'ر ا !"#أ?ء   ها اق إد[ل     ' v "!  0ا     0ا e[ +,  'Nإدارة إزا ا  اد
ا! Yروآ" رو ",روآ'   Kا ا ) ،Y "R 2,ا ]6ل   A"Rا N,ا" 3ا  آS3ء  [  *   eأو
 e." y Nا ا .Y "R 2,و %3أن ُ!6د  +,ا %"eا!Nم  ' ا     0ا  < ا  , kا'Y e#
وا '?Gا A"R 6اخ وأي ا[ف  +,أIن &!رات ا*د اGوزون ا  * +إزا 2#e #: ،Yا.'G
و ا 2,ا A"R !"#أن ا  ,رات ا +, "6ا  < ا  , kا)" '  Nا   h*  0دي إ : -[ Aى
ا  ا`   %0ها اق و N,؛

)د(

* ف )د أي   N# #إ Aا]!وق ا)!د ا'IGاف !ى اYKء  ا`' 6ا' [Gة ا &)   %0ها
اق.

* ف ُ  Aاهم  A"Rو M0ا   !!6ا +, e`KGاeNـع ا'!. +Rـت ا'#ـ! ،و] [|  ":+
)أ(
) ب(

أن  ):ا !"#ا'و Kا    %0ها اق ) 3ا  0ت ا ّ|.ا'e !& +أ [ل   ا`'وع؛
أن  [fا !"#وا آت ا  dواة ا)  )
[ل   ا.e.

ا#Rر ا  ا`'وط ا اردة 'Nر  100/41و6/49

 ا 2,ا 6 A"R !"#اh:و  ا`"  Rإدارة و  ها اق و Rآ ,ا e`KGا N +م  Yأو اY T"e_ُ +
-9
  MR  Kأ 0ا ,ء Sات   %0ها اق .و&! وا 2,ا  A"R +#!dأن  ن ا آ اة ا'")  : dا آ اة
2
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ا' (" : dووا 2,ا  A"R % Kأن  ن ا آ اة ا)و) Kا آ اة ا)و p6 (Kإ'Uاف ا آ اة ا' ,  : d
)" e`Kf 2ا %0  !"#ها اق .و ُ ا 2,ا "R A"R !"#ت ا  Nا!ورّ ا'3ُ !& +ي  +,إIر 'ا sأRل ا'|! وا N
ا) "]!وق ا)!ّد ا'IGاف أو  +,إIر ' sKا  NاG Tي  ا آت اة ا`'آ  +,ها اق.
ن ا Z e.ا T 3 2:ا e`KGو ه واkغ  %0  YRها
 * -10ن ا آ اة ا'h:  : dو R
اق +,  ،ذ   #* A"Rال  ا ']6ا 2N6ا N:و'N" N,ة ا') 5  Rب( .و` ه cاh:و  'ورة ا2 :
 Tا آ اة ا)و_ Kن ا &  pوا Tا +, e`K9 dا  .و* Nم ا آ اة ا)و R! Kا آ اة
ا'   2'I R  : dا e`KGا] ص  d& +, Y "Rا  –6ء  +,إIر ا 2 :ا`   %K0ا آ اة ا'. : d
و&!  |" pا آ اة ا'  : dوا آ اة ا)و Kإ  Aا +, 2,اراء `fن ا' #ت  ا آ ا)"Z e. N
واkغ واh:و ت ا!ا["  +,إIر ها اق  ' :ا   ا +,  ،2:  ` e.ذ  !NRاR0ت ~ ".2 :
 iا!#أS A"R ،و! ا آ اة ا'  : dوا آ اة ا)و *' Kم اّ#ـ  +,ا]
و ا 2,ا" 3ا  
ا 2-2 N,Gو   4-2ا ـ -2أ<.
 +, -11ل !Rم  ّ اG ،!"#ي *  %#ا#*Gب 2 N6  ،اGه!اف ا)"1 Nزا ا اد ا!6دة  +,ا]< ا 2-1 +N,G
 M 2ا ]6ل  A"Rا  وً N,
ا  -2أ< ،أو  A"R cS3Rأي و R '[ M0ال Yا اق #N d!), ،اّ 6  MKf !"#
!3ول ا ا A"R N,ا  .و 3" 26ا '!N %: ،ه ،أن ) ! ا  إ Aو ) Mو!3 ًN,ول ز " yN +اA"R N,
ا  ّ!6د cا" 3ا  )! أن '#ه ا A"R !"#و ,  Md,اSا Mا +آن  ا'Nر أن  6'U ": #& 2N6ا 
ا   +,إIر !0ول ا ا A"R N,ا  .و)'ف ا 3 MKf !"#ز " 3ا  أن   & -.ا    Nاّ!6دة  +,ا 
 -7أ< )"_ .ت  +,ا  !R %#:م ال"( R ،آّ آ " 'vام  _ .ت ا*Yك  ' vاُS3ة  +,أي * 
ا :ات!N ،رة Ifن &!رات ا*د اGوزون .و* ف & ا" 3ا  آ   ت !Rم ال اY !"#ا اق A"R
!ة ،و .إزاءه ا'Nارات ذات ا]" .و)! ا.ذ ه cا'Nارات  `  ،ا 6ا)   NdRأم ا`'ا ydا "#Nو'N" N,ة 5
أ.cR
   '|R T_.  -12ها اق ")!  A"Rأ*س أي &'ار " 3ا   +,ا   A"R '?h !& #N:أ
`'وRت أ['ى Re& +,ت ا*Yك أو أي أ e`Kأ['ى ذات |"  +,ا.!"#
 * -13ف  % 3:اG !"#ي  N) %"Iل  ا" 3ا  و ا آ اة ا'  : dوا آ اة ا)و  ' :  K
ها اق .و ع [ص  M "Rأن   " yآ اة ا'  : dوا آ اة ا)و KاIkع  A"Rا)" ت ا_'ور "2N6
 ال Yا اق.
  -14إ3Kز ا' " اGو e[  Aإدارة إزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'   Kواق ا'Nن  YK +, Yا :ا 
[' * !6د  ! Y ,أ&] : Aح  : +0k Mى ا*Yك  +,ا  -2أ< .وN  +,ء أ'0 N") e`Kى اY h#
 +,ا e.وا6 Nت ا   Y "Rو'N" N,ة ا')5  Rد( وا'Nة  f0' :, ،7إ YK A Yا :ا    ا e`KGا. N#
إ Yإ إذا
و* ':أ e`Kاkغ ا] ص  +, Y "Rا'Nات ا')1  Rأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ< إA
!دت ا" 3ا  [ف ذ.
 T 0  -15ا`'وط اّ!6دة  +,ها اق ]'ًا  * ق 'و آ ل  'Kل و A"Rا 6ا +, ّ#ها اق .وآ,
ا]6"eت ا +, "):ها اق  Yا) Aا :ب إ  +, Yا'#و آ ل!6   ،د ا" 3ا   ' vذ.

3
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%ت
ا   -1أ< :اـ اد
ادة
ا! Yروآ"
ا! Yروآ"
ا! Yروآ"
ا! Yروآ"
ا! Yروآ"
ا 3ع

رو",
رو",
رو",
رو",
رو",

روآ'
روآ'
روآ'
روآ'
روآ'

ن22-
ن–141ب
ن–142ب
ن–123
ن124-

ا'2,

اR 3

0
0
0
0
0

اGوA
اGوA
اGوA
اGوA
اGوA

 eNKا!#ء  +0kا_ .ت  +,ا*Yك
)Ifن &!رات ا*د اGوزون(
45.42
21.23
5.72
0.21
0.07
72.65

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XXI

ا& -2 5%أ :7ا*ه"اف وا&5
ا7#

ادات

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-2016
2018
2017

ا'ع

!0 1-1ول _ .ت 'و آ ل
 'Kل  اد ا'، 0 2,
65.39 65.39
65.39 72.65
72.65
  !0
  !0
  !0
ا R 3اGو) AأIن
&!رات ا*Yك اGوزون(
 2-1ا !6ا A]&Gا :ح M
*Yك ا "   +اد
48.12 65.39
65.39 72.65
72.65
  !0
  !0
ا' ، 0 2,ا R 3اGو!0   A
)أIن &!رات ا*Yك
اGوزون(
 1-2ا  ا " M "R 2آ
0
0
0
0
0
0
اة ا')  : dا 55 000 1 146 074 (+#!d
1 201 074
)دور أ' (+
 <   2-2د Rا آ اة
0
0
0
0
0
0
4 125
أ' 85 956 (+
90 081
ا')  : dدور
%7.5
 3-2ا  ا ا " M "R 2,آ
17 000
0
18 000
0
90 000
0
230 000
اة ا)و) Kا 0 (% K
355 000
)دور أ' (+
 <   4-2د Rا آ اة
2 210
0
2 340
0
11 700
0
29 900
0
46 150
ا)و) Kدور أ' (+
 1-3إ +0ا  اM "R 2
17 000
0
18 000
0
90 000
0
285 000 1 146 074
1 556 074
)دور أ' (+
 3 2-3ع   < ا!) Rدور
2 210
0
2 340
0
11 700
0
34 025
85 956
136 231
أ' (+
 3-3إ +0ا  < اY "R 2
19 210
0
20 340
0
101 700
0
319 025 *1 232 030
1 692 305
)دور أ' (+
إ +0اkزا  ا! Yروآ" رو ",روآ' ن 22-ا %0  YN N6 A"R 2ها اق )أIن &!رات ا*Yك
1-1-4
3.48
اGوزون(
إزا ا! Yروآ" رو ",روآ' ن 22-ا[  YN N6 ) +ل `'وRت *  Nا) Y "R 2,أIن &!رات
2-1-4
  !0
ا*Yك اGوزون(
ا*Yك اhه ا  +N#ا! Yروآ" رو ",روآ' ن) 22-أIن &!رات ا*Yك اGوزون(
3-1-4
41.94
إ +0اkزا  ا! Yروآ" رو ",روآ' ن141-ب ا %0  YN N6 A"R 2ها اق )أIن &!رات
1-2-4
  !0
ا*Yك اGوزون(
إزا ا! Yروآ" رو ",روآ' ن141-ب ا[  YN N6 ) +ل `'وRت *  Nا) Y "R 2,أIن &!رات
2-2-4
20.20
ا*Yك اGوزون(
ا*Yك اhه ا  +N#ا! Yروآ" رو ",روآ' ن141-ب )أIن &!رات ا*Yك اGوزون(
3-2-4
1.03
إ +0اkزا  ا! Yروآ" رو ",روآ' ن142-ب ا %0  YN N6 A"R 2ها اق )أIن &!رات
1-3-4
0.57
ا*Yك اGوزون(
إزا ا! Yروآ" رو ",روآ' ن142-ب ا[  YN N6 ) +ل `'وRت *  Nا) Y "R 2,أIن &!رات
2-3-4
  !0
ا*Yك اGوزون(
ا*Yك اhه ا  +N#ا! Yروآ" رو ",روآ' ن142-ب )أIن &!رات ا*Yك اGوزون(
3-3-4
5.16
إ +0اkزا  ا! Yروآ" رو ",روآ' ن 123-ا %0  YN N6 A"R 2ها اق )أIن &!رات ا*Yك
1-4-4
0.21
اGوزون(
إزا ا! Yروآ" رو ",روآ' ن 123-ا[  YN N6 ) +ل `'وRت *  Nا) Y "R 2,أIن &!رات
2-4-4
  !0
ا*Yك اGوزون(
ا*Yك اhه ا  +N#ا! Yروآ" رو ",روآ' ن) 123-أIن &!رات ا*Yك اGوزون(
3-4-4
  !0
إ +0اkزا  ا! Yروآ" رو ",روآ' ن 124-ا %0  YN N6 A"R 2ها اق )أIن &!رات ا*Yك
1-5-4
0.07
اGوزون(
إزا ا! Yروآ" رو ",روآ' ن124-ا[  YN N6 ) +ل `'وRت *  Nا) Y "R 2,أIن &!رات
2-5-4
  !0
ا*Yك اGوزون(
ا*Yك اhه ا  +N#ا! Yروآ" رو ",روآ' ن) 124-أIن &!رات ا*Yك اGوزون(
3-5-4
0
*  pا ا +, M "R N,ا0ع ا +Kو اf` :ن ] TKوا هي  و !رج  ها اق.

5
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ا& -3 5%أ :7ا'"ول ا$ F!Gا I$J Eا&5
.1

* '3ي ا~'    +,ا`'ا ydا " "#Nا +, M "R N,ا0ع ا +, ' [Gا :ا!6دة  +,ا  -2أ<.

ا& -4 5%أ E 5K : 7ر و NLMا&!%
1

* ف  ''N <fا  و[ eا   %"eآ  :[  6'UأS0اء:
)أ(

': ''Nود' ،د  M ,اK #ت  %:ا :اf` ،  Nن ا!Nم ا'6ز  ا :ا ''N" N:ا ،2:و)" 2
  A"Rا1 2")  , !"#زا ا اد ،وآ   إ*Yم  <".ا`Iت  ،Y ,وآ   ار#ط )_ .-)# Yو+#
أن ` ا A"R ''Nا  اد ا!:ة 9وزون ا +أز" pآ 'U# 3ة   ا %: ،e`KGادة،
وا     0ا "!#ا !.:وا!#ا dذات ا]" ا +أد[":" ،pح  ") ' ,  K9ت " 3ا  R
 +, '   sا?)#Kت ذات ا]" خ .و +#أن  Z":ا ''Nا_ ء آ  A"Rا3Kkزات وا'#.ات
وا!6ت ا' <". e#ا`Iت ا!ر +, 0ا ،e.وأن )" A"R 2أي  'ات 'eأ  A"Rا~'وف +,
ا ،!"#وأن !Nم  ' vذ  ا)" ت ذات ا]" .و +#أن ` ا ''Nأ_  ") A"Rت  Rأي  'ات
Nر (Ze[) e. Kا  ا  :ا ،Y!N 2:آ6ت ا ،' [fو ت ا*!.ام ا'و +, KإRدة } ].
ا[ #ل   ا`' A"R ،6ا 6ا] ص  +, M "Rا'Nة   7ها اق ،أو  ' vذ  ا 'ات،
وأن !Nم '#رات !و? .Yو*  +eا ''Nا':ود  T 0ا :ات ذات ا]" ا!6دة  +,ا'Nة ا')5  Rأ( 
اق ،و  , kإ Aذ أن ` أ_ )" ت  Rا +, e`KGا :ا 6؛

) ب(

 e[ sdK  2N6" ''Nإدارة إزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'   Kوا*Yك ا اد ا`ر إ  +, Yا 
-1أ< ،آ ه  +, #ا'Nة ا')5  Rب(  اق .و  'Nر ا" 3ا  [ف ذ !N ) ،ها
ا T 2N6آ [ %"Iص `'  6ا`'ا ydو) أن !Nم ا  2N6ا*Yك  T 3ا :ات ذات ا]"
 A"Rا 6ا!6د  +,ا'Nة ا')5  Rأ(  اق ا '`  +ا" 3إYR 2N6 ''N ": A؛

) ج(

و|< [I`" +eت ا YK A Y T"e_ُ * +ا :ا %"I !N )Sا`' 6ا  T ،إ'از ا'اZ
 ا e`KGو Tأ[ ا3رب ا  #:وا!Nم ا'6ز    +,ا`'ا ydا ) N:ا#Rر؛ و*!Nم اK #ت
ا  اردة  +,ا %: e.ا :ا .  Nو +#أن _ ا |< أ_ اUkرة إ Aا e.ا`" وا!Nم
ا'6ز R _, ،أي  'ات    ا~ ر أن 'eأ  A"Rا e.ا`" .و +#أن  +eها ا |<
ا :ات ا!6دة  +,ا'Nة ا')5  Rد(  اق .آ  +#أن !6د ا |< ]  ا 'ات ا +أد["p
 A"Rا e.ا`" وأن !Nم ' :ا  .Yو   !Nو|< ا e`KGا  "#N:آS3ء   Kا ? M|  N
ا ''Nا':دي   %0ا'Nة ا')  Rب( أcR؛

)د(

  R 3ا)" ت ا   اN T 3 |.ر' ا  ا  :و[ Zeا  ا  :ا[  !Nل &!Rة
 Kت  A"Rا .pK'Kkو*)!ل ه cا)" ت ا   ،ا %: Y!N ) +ا :ا T   Nآ ،6'U %"I
آ  ا':ود وا |< ا.ص ) ''Nا '~Kا'Nة ا')1  Rأ( أ (cRوا) e.ا '~Kا'Nة ا')1  Rج(
أ ،(cRو[ eا  ا  :وأي  'ات  +,ا e.ا`" ،و* K +eا'ات ا  Sوا`Iت؛

) ه(

   S0ي 

ا'N, [ +ات }." ،ا'Nات ا')1   Rأ( إ)1 Aد( أ.cR

ا& -5 5%أ Qّ0R :7ت ا "Pوا*دوار ا&O E$
و* ف   Aو !ة اGوزون ا   Iاh:و   Rا'|! ا` .و* '3ي ر|! ا*Yك ا*دا إ_ Aهة اK #ت ا +
1
ذوي ا]".
  Y)0اkدارات ا   6ذات ا]" K #ت ا %: ،Y)0  +ا&_ء  ،ا :رد وا ز Rوا"Y:
و* ن و !ة اGوزون ا h:  Iو أ_  Rإ!Rاد اNر' و Nم  !NاNر' ا   +,ا &  pا*:%
)أ(

Nر' *   Rا*Yك ا اد  Y!Nإ Aأ KاGوزون؛
6
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)ب(

Nر' *   Rا!Nم ا'6ز    +,ها اق  Y!Nإ Aا" 3ا  "]!وق ا)!د ا'IGاف؛

)ج(

Nر' )"'` NوRت  Y!Nإ Aا آ اة ا'. : d

ا& -6 5%أ :7دور اآ  ا!%ة اQS
1

* ـ ن ا آـ ا' : dـ h:و R 3 Rـ  ا!6 e`KGد  +,و? Nـ ا`'وع  A"Rا 6ا:+
| A"R ،M
ن ا  2Nّ 6اGداء وا 2Nّ 6ا A_N +ها اق وا'0kاءات وا#ّ"eت ا!ا["  اّ .
)أ(
ا 6ا e[ +, ّ#إدارة إزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'   Kا!"# ّ|.؛
) ب(

!R:ة ا +, !"#إRـ!اد [ Zeا  واNرــ' ا Nـ  A"Rا 6ا #ـ  +,ا ـ -4أ<؛

) ج(

 N: 2ّN6 !Nإ Aا" 3ا   أن اGه!اف &!  pNN6وأن ا e`KGا  :ا' !& Y e#أُآ"A"R p
ا 6ا e[ +, ّ#ا   ` T Aا  -4أ<؛

)د(

اّ fآ!   أ[ ا3رب ا  #:وا!Nم ا'6ز )  ا#Rر  +,ا* ت ا e.ا`" و Ze[ +,ا 
ا  :ا T  ` "#Nا 'Nا')1  Rج( و)1د(  ا  -4أ<؛

) ه(

ا ,ء #"eت اkغ اN |.ر' ا  ا  :و[ Zeا  ا  :وا e.ا`"  A"Rا 6ا!6د +,
ا  -4أ<  Y!Nإ Aا" 3ا  .و` #"eت اkغ N !N A"Rر'  Rا`Iت اY T"e_ +
ا آ اة ا)وK؛

) و(
) ز(
) ح(

ن   ا'#.اء اN

ا"N:

اhهّ"

"'ا)0ت ا Nا!ّY) +ت  Yا آ اة ا' : d؛

إ'0اء ّ Yم ا'Ukاف ا "e؛
ن و 0د ّ ` "   ّ    [ eا   ), N'eو  ,` :واkغ ا!&  R 2اK #ت؛

) ط(

I`K 2 :ت ا آ اة ا)و ،Kو ن ا Tا +, dاe`KG؛

) ي(

 -[  +,ا  !R 3 Kم ال و'N" N,ة   11اق` ،!!6 ،ور  Tا !"#وا آ اة
ا)و } ]. ،Kا_ .ت   <".د ا Sا  Kو  آ وآ ة أو ? )  d؛

) ك(
) ل(

ن ا #ا! Y , !: !"#" R ,إ Aا*)ل ا'Uhات؛
ن أ 
 !Nا!R:ة  R! 2")  ,ا* :ت ا) وا! Rاkداري وا !R +Nا.%"e

)! ا`ور  Tا !"#وأ[ أي راء )'َب  ) YRا#Rر N* ،م ا آ اة ا' [  : dر آ ن  N:و " M
2
'01اء ا e[ sdK  2N6إدارة إزا ا اد ا! Yروآ" رو ",روآ'   Kوا*Yك ا اد اآ رة  +,ا  -1أ< ،و N,
0ء 'Nة ا')5  Rب(  اق وا'Nة ا')1  Rب(  ا  -4أ<.
ا&  -6 5%ء :دور اآ  ا!%ة ا& و2
1

 ن ا آ ا)وh: Kو  R 3 Rأ .e`Kو!6د ه cا +, e`KGا e.ا`" ،و`  A"Rا:A"R &G
)أ(

 !Nا!R:ة  +,إ!Rاد ا* :ت ا)  !Rا%"e؛
7

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XXI
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!R:ة ا   +, !"#و   Nا e`KGا Y  +ا آ اة ا)و ،Kوا' 0ع إ Aا آ اة ا' : d
_ن  2 :ا +, Tاe`KG؛

) ج(

N !Nر'  Rه cا e`KGإ Aا آ اة ا'k  : dدرا +, Y0اNر' ا A"R )3ا 6ا ارد  +,ا 
-4أ<.

ا& -7 5%أ [- :7ت  Fا&"J YZQ 5م ا V&Wل
 آ " 'vام 
و'N" N,ة   11ها اق "# - .  ،ا  ا!N }ّ].ار  127.02دورا أ'   Rآ ّ
1
ا*Yك اي 3وز ا :ى ا!6د  +,ا]<   2-1ا  -2أ<   *   Y , 2N6ا!Yف ا!6د  +,ا]<  2-1
ا  -2أ<.

8
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و ا ون

ا ا

اق   ا
وا "&#ا!" "# $%وق ا! د ااف
 /ن  -.ا+)!,ك ااد ا) روآ#رو#روآ 
 ا )"ا "( وا  ,-ا'() *+ #  ,اء "# $%
 ها اق اه 
-1
ا+0ل ا'ا  78اد ا,5ة 3وزون ا اردة  "#ا -1أ") :ا اد"( إ> آ < 8ره 17 468.0
8  Iرات ا,0د اGوزون  Fل /', 1آ Kن ا O >P  2015 "Kا-اول ا'  , Nو آ ل
'Kل >R ،أ0س ا Tأن ها ا' 0 8ف '-ى ' UFV,ة وا ة \] F + ،ا0Gس ZT0Zك اZزم
 Zل ,ء K >Rت ادة .7
 ا *#ا   >RاNام Fود اZT0ك ا ,5ي  اد  >Rا F,ا   "#ا") 2-1 :ا Fا>8G
-2
ا 5ح ZT0Z Uك ا "  اد ا' ،( *#ا R -اGو>"(  ا -2أ") :اGهاف وا "(
 ها اق  R Za#ا-ول ا '  ", Nآ  ل 'Kل  O- *+ #ا  اد ا`ر إ "# Tا
-1أ .:و  Vا  أ U V ،UKها اق وو#ء ا ,-اT+ ,ا   TاFدة  "#ا'Vة  V ،3ا"# *F
 7Iأو   N "Vا   ا,وق ا+د ا'IGاف G 5,ي اZT0ك  اد -وز ا 5ى اFد
 "#ا  2-1 :ا -2أ R :ر eا d%ة ا "# cT,اa%ت  ( 7ها اق  O-ا اد اFدة
 "#ا -1أ ،:وf *+ #ي اZT0ك -وز ا 5ى اFد   دة  "#ا ف  3-1-4و3-2-4
و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و) 3-6-4اZT0ك اgه ا .("V
ره  ,ل ا  Nا  UاFدة  "#ها اق  ،ا *#ا ,-ا h  ، ,ا أ'#  >R ،
-3
ا  اFد  "#ا  1-3 :ا -2أ") :اGهاف وا "(   .و '# 0ا ,-ا ,ها ا ،
  hا أ "# ،ا(Rت ا ,-ا ,اFدة  "#ا -3أ") :ا-ول ا  ", Nا >R V#ا "(.
 ا *#ا   , >Rها اق و \d% V#اi RdVزا ا اد اTروآ رو #روآ'  Kا V
-4
واNا ت اFدة  "#ا -8أ .:وو 'V V#ا')5 Rأ() (2و)5ب()  (1ها اق  V0 ،ا 
إ('اء   V5 *VFإآل  8I  Fا *VF R Za# O,ود اZT0ك ا ,5ي  ا اد  >RاF,
ا   "#ا  2-1 :ا -2أ  :ها اق.
 O,0ا ,-ا V R ,ا  و- V#ول ا  ", Nا >R V#ا  R  "#م و#ء ا 
-5
1
`'وط ا  K<  8أ >R O0ا  8Gا(ع ا ,-ا ,ا >R ",+ا F,ا   "#ا-ول ا", N
 ا >R V#ا :
)أ(

' *+ #ف أي : F'P
)(1

أن  ن ا   *V 8اGهاف ا  "# ,ا  2-1 :ا -2أ O- :ا ,5ات
ذات ا  .وا ,5ات ذات ا ه" ( Oا ,5ات  ,ا ,5ا"  T# oا اV#
 >Rها اق .و >,5ا ,5ات ا"   (  T#اNام Ziغ  Rا Kت ا'dV
 "#ر rاV+Kد ا(ع ا ,-ا ,اي Vم  7I U#ا ؛

)(2

أ  UKا *VF  V5  ` *VFه eاGهاف ،إ إذا '8رت ا ,-ا ,أن ها
ا d 's *VFب؛ و

 V "u , 1ا`'ا tcا"  5 T# Nى ا  ا dب  Z 5 Rدورات أ '   12  8أ R 0آ   Zا(ع ا ,-ا ,اي
 "# 'v,0ا O >P  ،7dا'Vر .7/20

1
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)(3

) ب(

 O- 5, ،  o 8 8ا dت ا  Vإ> ا(ع ا 
أن  ن اF
وا 5و   (  ،e+د vKم و' , ",Iا] wوا  *+ # wFاردات
 ا اد اTروآ رو #روآ'  ، Kو * d,  ,RاKi ،' Gج وادرات ،T,
وfن اv,م 8در y >Rن ا ل ا  -ول اi ", Nزا  ا  اد
اTروآ رو #روآ'  Kا ارد ' "#و آ ل 'Kل ة ها اق؛

'Pوط  7-ا #ء  Tآ`'ط ' * 5ف 'Pا tcأي ]: Rd8 d
)(1

 \d% *+ #ا RdVا"  aأ8I  F d`Kت ا ،O,أن  ن ا  8م
 `R ,R  *VF ''Vا "# 5 R T 5K V  cا d]  cط ا O,ا"
أآ "# T F oا ,5ا"  +ا >R ،T, *VFأ0س ا Tأن  -ع اZT0ك
ا اد اTروآ رو #روآ'  Kا ,+ "(iا `+ا d% cط ا   O,
 "# 10 R Vا  cاZT0ك اdVع اي أز  z "#ا ,5؛

)(2

أن  ن ا  8 8م Vر'  >R  ,0 ,ه{ ا -4أV  P") :ر' و]\d
ا "du (",آ  V0  V ,0؛ وأ 5 *V UKى Vم  ا "# ,ا d`KGا"
أت `'ا tcا ا "# TR *#ا"y؛ وأن +ل |'ف ا   ا`' Fا ا*#
  8 TRذ- zوز  "# 20ا c؛ و

)(3

أن  ن ا  8 8م  ''Vا ,ا ,5ي dVع ا >R ",+ه{ ا -4أ P") :
Vر' و] \dا "du (",آ  >  V ,0ا ,5ا" ُ   T# 7dا`'F
ا   >aVا-ول ا "#  ،  ", Nذ zه eا ،T5K ,5أو > R
اآل ( Oا d`KGا   "# +8ا`' Fا']Gة.

 0ف  aا  إ('اء ر| د >aV Ud`KG *8ها اق و Oa0أ aو ن |'  vK
-6
اZT0ك  :% "#اRdVتa ،ن ا ل Fود اZT0ك  "#اRdVت ا`ر إ "# Tا ف 1-3-1
و 2-3-1و 3-3-1و  4-3-1ا -2أ .:و +0ا  | ' ت ا'|  رة  V5و  T V0اV#
ا ,-اi ،TR ,درا( "# Tو "# *  o8ا -5أ.:
 ا *#ا ,-ا >R ,أن  ن ى ا  'و "# KإRدة  w%ا ~ ا ا ،TR *#أو (Nء 
-7
ه eا ~ "# ،ود ا  ا d8   O8ع و 'u V#ا'vوف  ،أ(  *VFأZT0Z $] 0ك
واiزا  اد اFدة  "#ا -1أ::
)أ(

إذا '8ر ا  أ<,ء  ,ها اق إد]ل  (  ,ت   z 'sا "# 'Vا \d%اRdV
ا ، Vأو  ,ا R :%  ` d`KGا`  ا'Vح  "#ه eا \d%ا 7d0 ، RdVذz
ا ا >R V#ه eا'uات آN-ء  ] .  ,0 , dو   Vا < *cأ aآN-ء  tV,
V ، c8  ,0 , d%م   8أ  ا(Rت ا ,-ا K ,أ .O0و +أن `
 ها ا >R 7dو|'u :ات  "#ا , d`KGا  (  ,ا  ا-ة و 5ب 
' \  :   Tإ #yوا >R '<Gا,خ .و ا *#ا   >Rأن ا  #رات ا"#  F
ا  :ا #yiا 'u V+ا  5 $%0 (  ,ى ا  ا`   ( 7ها اق
وz V#؛

) ب(

إRدات ا w%ا ,آZ+ت ر 7- 5cأن  <*   ,0 , d] "# V 5وأن  ا*#
 TRا ,-ا  5 ، ,ه   "#ا'Vة ا')5 Rب() (3أ .eZRو   Vا <*c
أ aآN-ء  V ، c8  ,0 , d% tV,م  K<  8أ  O0أ  ا(Rت ا,-
ا . ,و *+ا'uات ا':"  5c
)(1

ا c5ا"   أن  V *+ا Rأو 00ت ا,وق ا+د ا'IGاف؛

2
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)(2

اZ+ت ا]  >Rأي 'Pط  'Pوط ها اق؛

)(3

ا'uات  "#ا 5ت ا    ,5ا' w%ادى ا آت ا c,أو ا,ة
 :%ا`'ا 5 >R tcى اRdVت؛

)(4

'    Vا  أو أ 's d`Kر(  d] "#ا ,ا  ,5ا+ة ا:  F
 "# 20 R Nا -  cع   F'P '] :ا TR *#أو   2.5ن دور
أ ' " ،أ Tأ8؛ و

)(5

  -ع  :

إزا أي `Kط  ] dا ,ا "# 20 R U  N  ,5اc
]'  F'Pا TR *#أو   2.5ن دور أ ' " ،أ Tأ8؛

) ج(

إRدات ا 's w%ا ,آZ+ت ر   5cإد ( d] "# Tا ,ا  ,5ا ا*#
 ،TRوا"   ن  8 c,Rا ،,و إZغ ا  ,-ا ''V "# T,R  ,ا ,ا ,5ي
ا"؛ و

)د(

  0ف +د أي ~    Vإ> ا,وق ا+د ا'IGاف  7VRإآل ا`' Fا']Gة 
اق.

 ا *#ا   F >Rاg5و ا`   Rإدارة و ,ها اق و Rآ #ا d`KGا"  Vم  Tأو
-8
ا" ُ  U,R K T Odaأ( ا #ء Nا ت ا ,ص  7(  TRها اق .و 8وا *#ا " ,c
ان وا Kو وا  7Kوا  z,او" >R
أ Kو
 >Rأن  ن ا آ ا,ة ا' 5cوواoV#
ا +آ آت +و) Kا آت ا+و d`Kf *+ # ( Kا   ( 7ها اق .و ا *#ا  R >Rت
ا Vا" '- 8ى  "#إIر 'ا   Rا'| وا, Vوق ا+د ا'IGاف أو  "#إIر '  KاG Vي
 ا آت ا`'آ  "#ها اق.
 0ن ا آ ا,ة ا'g5 5cو y Rن  O( \d% *5,ا 7(  d`KGها اق ' R
-9
( OاRdVت ذات ا و,ه واZiغ  "#  ،T,Rذ zدون أن  >R 'Vا *VFا V5و'V V#ة
ا')5 Rب() ،(1و ,ا d`KGا V+ور اي  T|  U +ا آ ا,ة ا' 5cا`ر إ "# Tا
-6أ :وا d`KGا V+ور اي  T|  U +ا آ ا,ة ا' "# 5cاdVع وا`ر إ "# Tا
-6ء .و 0ن ا  z,او" g5و  Rإ('اء ا *VFا V5و'V V#ة ا')5 Rأ() (2و ,اd`KG
أK
ا #yiا V+ور eآ آ ,ة ر "# 5cاdVع وا`ر إ "# Tا -6دال .و 0ن
وا Kو وا g5 7Kو  RاZdyع  d`KGا اردة  "#ا \d%ا RdVا ,+وا`ر إ "# TاZت
 (-6و-6هء و-6واو >R ،ا ا" ،و TFV,ا V Zو'V V#ة ا')5 Rب() (3وا'Vة  .7و 0ن
ان T|  ،ا آ ا' 5cا+وg5 ، Kو  RاZdyع  d`KGا`ر إ "# Tا -6زاي.
و ا *#ا ,-ا h  ، ,ا أN >R ،و ا آ ا,ة ا' 5cوا آت ا,ة ا+و 0' Kم
ا  "# ,ا ف  2-1-2و  2-2-2و  4-2-2و  2-3-2و  2-4-2و  2-5-2و  4-5-2و  2-6-2و  2-7-2
ا -2أ.:
 "# -10ل Rم   ا G ،ي   7 0ا 0Gب *VF  ،اGهاف ا) V+زا ا اد اFدة "#
ا  2-1 :ا -2أ ،:أو  >R eN-Rأي و( R '] Uا ل Tا اق  V c,+# ،ا  *F  UKf
 Uا Fل  >Rا  و- ً V#ول ا  ", Nا >R V#ا  .و ,- *Fا'V 75 ، ,ه ،أن +
ا  إ> و U+yو- ًV#ول ز   tV, ",ا >R V#ا  Fد eا ,-ا + ,أن  'ه ا   >RوUc#
  #اNا  Uا" آن  ا'Vر أن  F'P 5  8 *VFا  ا  "#إIر ا-ول ا  ", Nا>R V#
ا  .و'+ف ا   - UKfز  ,-ا ,أن  8 $%ا   VاFدة  "#ا -7أ R ،:آ
آ 'sام  a%ت اZT0ك  'sاُN-,ة  "#أي   ,0ا ,5اتV ،رة ,Ifن 8رات ا,0د اGوزون.
و 0ف  8,ا ,-ا ,آ   ت Rم ا ل ا  Tا اق  >Rة ،و %إزاءه ا'Vارات ذات
ا  .و +ا%ذ ه eا'Vارات  `  ،ا Fا VcR ,+أ م ا`'ا tcا  Vو'V V#ة  5أ.eZR

3
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 Oa%  -11ا  ا%ص Tا اق  >R +أ0س أي '8ار  ,-ا "# ,ا>R '<g 8  V5
  أي `'وRت أ]'ى Rd8 "#ت اZT0ك أو أي أ d`Kأ]'ى ذات |  "#ا .
 0 -12ف  7-5ا  Gي  V+ 7Iل  ا ,-ا ,وا آ ا,ة ا' 5cوا آت ا,ة
ا' "# 5cاRdVت وا آت ا,ة ا+و , '5 Kها اق .و ]|  UR ،أن   tآ
ا,ة ا' 5cوا آت ا,ة ا' "# 5cاRdVت وا آت ا,ة ا+و KاZIع  >Rا +ت
ا'aور   *VFا ل Tا اق.
  -13إ-Kز ا'  اGو>  ] dإدارة إزا ا اد اTروآ رو #روآ'  Kواق ا'Vن "# T
 TKا ,5ا ]' F ,0د   T#أ 5 >8ى اZT0ك إ("  5ح  "# Uا -2أ .:و "#
Vء أ "# V+ d`Kذ zا Fوآ "# +8  oKا d%ا RdVو TFV,ا V Zو'V V#ة ا')5 Rب()(3
وا'Vة  f('5# ،7إ  TK > Tا ,5ا  ,ا d`KGا  . Vو '5أ d`KاZiغ ا ,ص TR
 "#ا'Vات ا') 1 Rأ( و )ب( و )د( و )ه( و )ز(  ا -4أ :إ>  إ F   Tد ا ,-ا,
 'sذ.z
 O( , -14ا`'وط اFدة  "#ها اق 'ًا 0 yق 'و آ ل 'Kل و >Rا F,ا  "#
ها اق .وآ #اFdت ا "# +5ها اق  Tا >,+ا 5,ب إ "# Tا 'و آ لF   ،د
ا ,-ا 's ,ذ.z

ا!+$%ت
ا! -1 1$%أ :3اـاد
ادة
اTروآ
اTروآ
اTروآ
اTروآ
اTروآ
اTروآ
ا -ع

رو#
رو#
رو#
رو#
رو#
رو#

روآ'
روآ'
روآ'
روآ'
روآ'
روآ'

ا'*#
(
ن22-
(
ن123-
(
ن124-
ن141-ب (
ن142-ب (
(
ن225-

 dVKا ا  "(iاa%ت  "#اZT0ك
),Ifن 8رات ا,0د اGوزون(
11,962.3
6.6
6.6
5,923
1,508.9
1.0
19,408.9

اR -
اGو>
اGو>
اGو>
اGو>
اGو>
اGو>
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ا! -2 1$%أ :3اه اف وا!1$
'Kل  اد ا' ،( *#ا R -اGو> )أ,Iن

1-1
2-1
1-3-1
2-3-1
3-3-1
4-3-1
5-3-1
1-1-2
2-1-2
1-2-2
2-2-2
3-2-2
4-2-2
1-3-2
2-3-2
1-4-2
2-4-2
1-5-2
2-5-2
3-5-2
4-5-2
1-6-2
2-6-2
1-7-2
2-7-2
1-3
2-3
3-3

2011
أهاف اZT0ك
 's

2012
 's

(ول a%ت 'و آ ل
8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0Z Uك ا "  اد ا' ،( *#ا R -اGو>
)أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0Z Uك  اد ا' ،( *#ا R -اGو> d8 "#ع
ا ' ا "R,وا-ري و  :ا Tاء )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0Z Uك  اد ا' ،( *#ا R -اGو> d8 "#ع
رsوى ا  '5ا) \ua  F5أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0Z Uك  اد ا' ،( *#ا R -اGو> d8 "#ع
رsوى ا  رن ا) {0-أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0Z Uك  اد ا' ،( *#ا R -اGو> d8 "#ع
  :ه اء ا'uف )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 's
 's
ا Fا >8Gا 5ح ZT0 Uك اد ا' ،( *#ا R -اGو> d8 "#ع
ا ت
  ]d8 dع ا ' ا "R,وا-ري و  :ا Tاء
6,900,000
25,380,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع )ا (" ,c
*
1,903,500
  :ا) " ,c  Rدور أ ' "(
  ]d8 dع رsوى ا  '5ا\ua  F5
3,707,977
459,023
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع )أ(K
*
51,260
  :ا) KG Rدور أ ' "(
6,900,000
21,372,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا+و "# KاdVع )ا Kو(
*
1,602,900
  :اK  Rو )دور أ ' "(
  ]d8 dع رsوى ا  رن ا{0-
5,520,000
38,859,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع )ا  z,او"(
*
2,914,000
  :ا z,  Rاو" )دور أ ' "(
  ]d8 dع   :ه اء ا'uف
9,200,000
36,430,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع )ا Kو(
*
2,732,250
  :اK  Rو )دور أ ' "(
  ]d8 dع ا "#  ، %ذ  K' zا 
598,000
1,579,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع )ا (7K
*
176,703
  :ا) 7K  Rدور أ ' "(
80,000
80,000
ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا+و "# KاdVع )ان(
*
10,400
  :ا Rن )دور أ ' "(
  ا *5,ا ",I
إ(" ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا' "# 5cاdVع
360,000
)ا (" ,c
27,000
  :ا) " ,c  Rدور أ ' "(
  ]d8 dع ا ت
0
2,500,000
(" ا  ا ا) UR *#دور أ ' "(  آ ا,ة ا') 5cا (" ,c
0
187,500
  :ا) " ,c  Rدور أ ' "(
إ(" ا 
32,905,977
127,019,023
إ(" ا  ا* ) URدور أ ' "(
*
9,605,513
 ع   :ا) Rدور أ ' "(*
136,624,536
إ(" ا  :ا* ) TRدور أ ' "(

5

2013

ا&ع

2014

2015

19,408.8

19,408.8

17,468.0

 's

19,408.8

19,408.8

17,468.0

 's

2,360.0

2,360.0

2,124.0

 's

2,540.0

2,540.0

2,286.0

 's

5,310.0

5,310.0

4,340.0

 's

4,109.0

4,109.0

3,698.0

 's

494.2

494.2

455.2

 's

8,495,000
*

11,075,000
*

9,150,000
*

61,000,000
*

600,000
*
3,398,000
*

600,000
*
5,730,000
*

633,000
*
6,600,000
*

6,000,000
*
44,000,000
*

13,592,000
*

4,079,000
*

10,950,000
*

73,000,000
*

8,495,000
*

9,625,000
*

11,250,000
*

75,000,000
*

1,104,000
*
80,000
*

1,173,000
*
80,000
*

786,000
*
80,000
*

5,240,000
*
400,000
*

-

-

-

360,000

-

-

-

27,000

2,000,000
*

0
0

500,000
*

5,000,000
*

37,764,000
*
*

32,362,000
*
*

39,949,000
*
*

270,000,000
*
*
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ا! -2 1$%أ :3اه اف وا!: -1$
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4
•

اiزا واZT0ك اgه ا "V
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن 22-ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن 22-ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن) 22-أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن 123-ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن 123-ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن) 123-أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن 124-ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن 124-ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن) 124-أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن141-ب ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن141-ب ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن141-ب )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن142-ب ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن142-ب ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن142-ب )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
 ع إزا اTروآ رو #روآ' ن 225-ا ا 7(  UVVF >R *#ها اق )أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(إزا اTروآ رو #روآ' ن 225-ا" '` "# TVVF +وRت ا) V0 TR *#أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
اZT0ك اgه ا T "Vروآ رو #روآ' ن) 225-أ,Iن 8رات ا,0د اGوزون(
Fد  "#و*  o8

6

1,444.1
36.0
10,482.2
0.0
0.0
6.6
0.0
0.0
6.6
1,681.43
16.66
4,225.6
260.8
6.7
1,241.4
0.0
0.0
1.0
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ا! -3 1$%أ :3ا& ول ا?" #ا> = <#ا!1$
 :fا-ول ا  ", Nا >R V#ا   Rة 'Pا .tcو ( 7ها اق)# ،ن ا`''+ُ Fف
-1
 | R - Tا  اFدة  "#آ  Rd8 d]   ,0أو  *5,ا  >R ،",Iا F,اFد  "#ا -2
أ.:
-2
أ.:

'-0ي ا   "# 'v,ا`'ا tcا   Vا "# UR V#ا(ع ا  ']Gا ,5اFدة  "#ا -2

ا! -4 1$%أ> 1E :3ر $و BCDا!"%
V0م ا آ ا,ة ا' R , ، 5cا   8 ،ا(ع ا ,- hا "# ,أي V   ,0
-1
2
 K< Rأ ، O0اVر' ا إ> أ  Kا,وق ا+د ا'IGاف را "# T0ذ zا(ع
)أ(

  *VF ''VاZT0ك آ دة  ا  اد ا  اردة  "#ا  -1أ ،:و' V V#ة ا' R
)5أ()  (2اق .و   'Vر ا ,-اZ] ,ف ذ ''V V + ،zا *VFها إ>
( 7Kآ  F'P 7Iوأن  aا  *VFاZT0ك ( Oا ,5ات ذات ا  >RاF,
اFد  "#ا'Vة ا')5 Rأ()  (1اق ا"   T# 'VاZ0 ,-م TKf` *VF ''V؛

) ب(

''V ، Rd8 d]   *+ #ا '0د وKت  75ا ,5اV *+  Vم  ,ا,5
ا"  * 5ا ''Vاd8   5, U#  +, ،*5ع ا  "# Oyا  ) *+ #زا ا اد،
وآ :% T5 :ا "# d`KGاiزا  ،وآ Ta+  *+ :ا  .$+و "u ,أن ` ا''V
 >Rإزا  ا  اد ا,5ة 3وزون آ'P  -,ة  ,ا 75 ، d`KGادة ،وا (  ,
ا  ا +5وا ا cا] ذات ا 5 ،ح N K 3و ا ,-ا + ,ت R
 "# 'u  ,ا<+ Kت ذات ا ,خ .آ  "u ,أن  \5ا ''Vا aء  >Rت
ا-,ح وا' %ات واFت ا :% V+ا d`KGار(  "#ا  +  ، d%أي 'uات
 "#اGوyع  "#ا  ،و  + '#ت أ]'ى ذات |  .و "u ,أن ` ا ''Vأ>R a
 +ت  Rأي 'uات Vر (\d]) d% Kا ,ا  ,5ا  8   Vو   'ره ،
ت ا ']fوا%0ام  ,ا'وRi Kدة  w%ا ~ ]Zل  ,ا`' >R ، FاF,
ا ,ص  "# URا'Vة   7ها اق ،أو أي 'uات أ]'ى .و "du0ا ''Vا'5دي
( Oا ,5ات ذات ا اFدة  "#ا'Vة ا')5 Rأ()  (1اق و   #yiإ> ذz
أن ` أ + aت  Rا "# d`KGا ,5ا F؛

) ج(

 ، Rd8 d]   *+ #و| ] d`K3 dا'Vر اZdyع  TK > Tا ,5اO N
 7I T# Vا`' Fا و'V V#ة ا')5 Rب() .(3و "u ,أن  \5ا | :ا aء
' >Rا\ ا d`KGوأن  "# ]fا 5Fن ا-رب ا  5واVم ا'Fز  , "#ا`'اtc
ا V5؛ وV0م ا Kت  "#ا 75 d%ا ,5ا .  Vو "u ,أن  aا | :أ aإPرة
إ> ا d%ا`  واVم ا'Fز R Za# ،أي 'uات   >R +8  ,ا d%ا`   .آ
 "u ,أن Fد ا |  :ا'uات ا]  >Rا d%ا RdVا`  وأن  .TFy
و -ز  Vو| :ا d`KGاVد  آN-ء   Kو< Vا ''Vا'5دي اVم  ( 7ا'Vة
ا') Rب( أeZR؛

)د(

 a Rd8 d]   *+ #أ8I  F d`Kت ا F *+ *VF ''V ،O,
ا ُ  5و'V V#ة ا')5 Rب()  (1اق؛

 V "u , 2ا`'ا tcا"  5 T# Nى ا  ا dب  Z 5 Rدورات أ '   12  8أ R 0آ   Zا(ع ا ,-ا ,اي
 "# 'v,0ا O >P  ،7dا'Vر .7/20
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) ه(

 + ، Rd8 d]   *+ #ت آ V O-ر' ا ,ا  ,5و] \dا ,ا ,5
اZ]  Vل R8ة Kت   >Rا .oK'Kiو  fPن ه eا +ت ا  ا" +
 75 TVا ,5ا O  Vآ  ، F'P 7Iأن +ل ا w,ا'5دي  ''Vوو|) Uا'vK
ا 'Vا')1 Rب( و)1ج( أ (eZRو] dا ,ا  ,5وأي 'uات  >Rا d%ا` 
و K "du0ا'ات وا d`KG؛ و

) و(

(Nا 'V# ] FK  :f ,ات N(  ،ا +ت ا اردة  "#ا'Vات ا')1 Rأ( إ>
)1ه( أ.eZR

ا! -5 1$%أIّ,K :3ت ا Hوادوار ا! G >#
ا | ' ت ا'|  رة  ,و  T V0ا V#ا ,-اTR ,
+0
-1
iدرا( "# Tو "# *  o8ها ا -5أ.:

ا! -6 1$%أ :3دور اآ ا"%ة اIN
 0ن ا  " ,cه ا آ ا,ة ا'  ' 5cاGو>  ] dإدارة إزا
-1
اTروآ رو #روآ'  . Kو 0ن g5و   R - Rا T#  ، d`KGا d`KGا  >Rا:8G

ا اد

)أ(

ا d`KGا *5, V+ا ",I؛

) ب(

yن ا  *VFاGداء وا *VFا" وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا]  و U d
اFدة  d] "#إدارة إزا ا اد اTروآ رو #روآ'  Kا  |%؛

) ج(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,واVر' ا V Zو-4  V#أ:؛

)د(

  ,- V5 *VF '#ا *VF  ,اGهاف ),0ء أهاف اZT0ك ا`  اFدة
 "#ا  2-1 :ا  -2أ (:وإآل ا d`KGا  ,5ا  >R Tا F,ا  "#
] dا O >P  ,ا -4أ .:و  أن  :fها ا *VFا+ O-  V5ت
ا *VFا V5اd8   |%ع ا" أ(' Tا آ ا,ة ا' "# 5cاdVع ذات ا ؛

) ه(

yن ا +Kس ا' %ات واVم F "#ت ا d%ا RdVا`  و \d] "#ا ,ا ,5
ا   O >Pا -4أ:؛

) و(

ا #ء  dت اZiغ اV |%ر' ا ,ا  ,5و] \dا ,ا  ,5وا d%ا`  >R
ا F,اFد  "#ا -4أ TV :إ> ا ,-ا ,؛

) ز(

yن إ('اء ] 'اء g V5 ,Vه 'ا(+ت ا ,V؛

) ح(

إ('اء Tم ا'Piاف ا  d؛

) ط(

yن و( د  ` d] ,  ّ ُ uا +# V'd ,و #PواZiغ اR *8
ا Kت؛

) ي(

yن أن  ,5اR #ت   إ> ا+0ل ا'Pgات؛ و

) ك(

 VاR5ة  R *+ #ا05ت ا+

وا- "# Rل اiدارة وا Rا ,R ",Vا.7d

 +ا`ور  Oا  وأ] أي راء '+ب  "# T,Rا 5Fن V0 ،م ا آ ا,ة ا'] 5cر آن
-2
 V5و '() Uاء  d] cK  V5 *VFإدارة إزا ا اد اTروآ رو #روآ'  Kو'V V#ة ا'R
8
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)5ب()  (1اق وا'Vة ا')1 Rد(  ا -4أ .:و -ز  آ ا,ة ا' 5cأن  ض اT
ا`ر إ "# Tه eا'Vة إ> ا آ ا,ة ا' "# 5cاdVع  >Rأ0س ا Tأن  ها ا +  $رض
g5 Oو ا آ ا,ة ا' 5cا'() V+اء  d] cK  *VFإدارة إزا ا اد
اTروآ رو #روآ' . K

ا! -6 1$%ء :دور اP$ "N
 0ن ا  U|  ،" ,cا آ ا,ة ا'd8 "# 5cع ا ' ا "R,وا-ري ،وd8ع ا ت،
-1
g5و   R - Rا d`KGا |  "# #ه eا \d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G
)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا  05ا  +وا \d%واiدارة  '   -اRdVت  >Rا F,
اFد  "#ه eاRdVت 75 ،ا7d؛

) ب(

yن ا  *VFاGداء واVم  "#ا'ف وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا] و U d
 >Rا F,اFد  \d] "#اRdVت ه eو R5ة ا   , "#ا d`KGوTV؛

) ج(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,اdV  ,5ع ا ' ا "R,وا-ري و-4  V#أ:؛

)د(

إRاد Vر' Vم إ> ا آ ا,ة ا' 5cو-4  V#أ:؛ و

) ه(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.

آ  +0ا  " ,cآ آ ,ة ر "# 5cاdVع Gي اNا ت dV V+ع  R {PKأي d8ع 
-2
Rd8ت اZT0ك ا اد اTروآ رو #روآ' ` 's Kر إF Tا  "#ها اق O ،اg5وت ا"
`  Uإ>  آ '  zا اردة  "#ا'Vة  1أ.eZR

ا! :QR -6 1$%دور  أ 
 0ن
-1
g5و R - R

أ T|  ،Kا آ ا,ة ا'd8 "# 5cع رsوى ا  '5ا،\ua  F5
 ا d`KGا |  "# #ه eا d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G

)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا  05ا  +وا \d%واiدارة  '   -اRdVت  >Rا F,
اFد d8 d] "#ع رsوى ا  '5ا 75 ،\ua  F5ا7d؛

) ب(

yن ا  *VFاGداء واVم  "#ا'ف وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا] و U d
 >Rا F,اFد d8 d] "#ع رsوى ا  '5ا \ua  F5و R5ة ا  , "#
ا d`KGوTV؛

) ج(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,اdV  ,5ع رsوى ا  '5ا \ua  F5وV#
 -4أ:؛

)د(

إRاد Vر' Vم إ> ا آ ا,ة ا' 5cو-4  V#أ:؛ و

) ه(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.

ا! -6 1$%دال :دور ا S"Pا و
 +ا`ور  Oا  وأ] أي راء '+ب  "# T,Rا 5Fن V0 ،م ا  z,او" ]ر آن  V5و U
-1
)('اء   V5 *VFاZT0ك ا  اFد  "#ا  2-1 :ا -2أ ،:و'V V#ة ا')5 Rأ() (2
ها اق وا'Vة ا')1 Rأ()  (1ا -4أ.:

9
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 0ن ا  z,او" U|  ،ا آ ا,ة ا'd8 "# 5cع رsوى ا  رنg5 ،و R - R
-2
 ا d`KGا |  "# #ه eا d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G
)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا  05ا  +وا \d%واiدارة  '   -اRdVت  >Rا F,
اFد d8 d] "#ع رsوى ا  رن 75 ،ا7d؛

) ب(

yن ا  *VFاGداء واVم  "#ا'ف وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا] و U d
اFدة  >Rا  F,اFد d8  d] "#ع رsوى ا  رن   و R5ة ا  , "#
ا d`KGوTV؛

) ج(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,اdV  ,5ع d8ع رsوى ا  رن و-4  V#أ:؛

)د(

إRاد Vر' Vم إ> ا آ ا,ة ا'f` 5cن ه eا d`KGو-4  V#أ:؛ و

) ه(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.

ا! -6 1$%هء :دور ا  و
 0ن ا Kو T|  ،ا آ ا,ة ا'd8 "# 5cع ا ' و  :ا Tاء ،و | Tا آ ا,ة
-1
ا+وd8 "# Kع رsوى ا  '5اg5 ،\ua  F5و   R - Rا d`KGا |  "# #هe
ا \d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G
)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا  05ا  +وا \d%واiدارة  '   -اRdVت  >Rا F,
اFد d8 d] "#ع ا ' و  :ا Tاء و]d8 dع رsوى ا  '5ا F5
 75 ،\uaا7d؛

) ب(

yن ا  *VFاGداء واVم  "#ا'ف وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا] و U d
 >Rا F,اFد d8 d] "#ع ا ' و  :ا Tاء و R5ة ا   , "#ا d`KGوTV؛

) ج(

yن اVم  "#ا'ف وT V#ا اق وو'(i V#اءا Uاا] و  U dاFدة  >RاF,
اFد d8 d] "#ع ا ' و  :ا Tاء و]d8 dع رsوى ا  '5ا\ua  F5
و R5ة ا   , "#ا d`KGوTV؛

)د(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,اdV  ,5ع ا ' و  :ا Tاء و-4  V#أ:؛

) ه(

 V '#ر' Vم إ> ا آ ا,ة ا'f` 5cن ه eا d`KGو-4  V#أ:؛ و

) و(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.

ا! -6 1$%واو :دور ا T
 0ن ا  U|  ،7Kا آ ا,ة ا'd8 "# 5cع ]
-1
ا |  "# #ه eا d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G

ا 'g5 ،و R - R

 اd`KG

)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا 05ا 75 ، +ا7d؛

) ب(

R5ة ا   , "#و Vا d`KGاg5ول  T,Rوإ  Tإ> ا آ ا,ة ا'd% 5c
إدارة إزا ا اد اTروآ رو #روآ' a Kن ا Oا eT *5,ا d`KG؛

) ج(

R5ة ا   "#إRاد ] \dا ,اdV  ,5ع ا%

و-4  V#أ:؛

)د(

 V '#ر' Vم إ> ا آ ا,ة ا'f` 5cن ه eا d`KGو-4  V#أ:؛ و

) ه(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.
10
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ا! -6 1$%زاي :دور  ان
ان T|  ،ا آ ا,ة ا+وd8 "# Kع ]
 0ن
-1
ا d`KGا |  "# #ه eا d%ا T#  ، RdVا d`KGا  >Rا:8G

ا 'g5 ،و R - R



)أ(

R5 Vة - "#ل إRاد ا 05ا 75 ، +ا7d؛

) ب(

R5ة ا   , "#و Vا d`KGا"   Tا آ ا,ة ا+و Kوإ  Tإ> ا آ 
ا,ة ا' "# 5cاdVع aن ا Oا eT *5,ا d`KG؛

) ج(

 V '#ر' Vم إ> ا آ ا,ة ا' "# 5cاdVع `fن ه eا d`KGو-4  V#أ:؛ و

)د(

yن ا *VFا"  ا d`KGا,ة.

ا! -7 1$%أZ. :3ت  ا! = TPI 1$م ا!Xل
و'V V#ة   10ها اق ~ $%   ،ا  ا 160 ~  w%دورا أ '    آ~
-1
 8رات ا,0د اGوزون -وز ا 5ى اFد  "#ا  2-1 :ا –2أT# *VF  ,0   :
اTف اFد  "#ا  2-1 :ا –2أ.:

ا! -8 1$%أ :3ا!?ات  ) ) اC\  1$]! # !$  #Pع ا! $Pو 3ا)اء
]Zل ا'  اGو>  ] dإدارة إزا ا اد اTروآ رو #روآ'   ، Kا *#ا  18  F >R
-1
]\  >R O,ا d]  8Gط إKج أ(NTة ا ' و  :ا Tاء إ>   (  ,اTروآ' ن آN-ء  ]d
d8ع ا ' و  :ا Tاء.

11
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اـ ا و ا ون
اّق   ا! ر او وا !#ا"# $%وق ا %د ا('اف
 *ن  +,ا. %/ك ااد ا روآ#رو#روآ0
 ا ر او   )"ا"( وا ا( ' &"#$ %اء
ّ ها اق اه 
-1
 *' 78ا&6ل ا"ا  34ا ّد ا2ة 1وزون اّ.دة '* ا()  -1أ") 9ا ا ّد"( إ= آ ;
أAن 4رات ا6د ا?وزون  .ل  / " 1آ Cن ا E =F  2015 *CDااول
4ره 46.08
ا"  Gو آ ل "Cل.
 ا' %اـ  =KاGام .ود اN6ك ا 2ي  ا ّد  =Kا .اّ '* ا 9Jا?'2-1 *I
-2
ا()  -2أ") 9ا?هاف وا )"( ' K NRاول ا" 78 * Gو آ ل "Cل  Eا اد
اSر إ '* ا() -1أ .9و )Iا أ T I ،TّCه(ا اق وو'ء ا ا( &ّا  ) اّ.دة
اJوق ا&ّد ا?"Aاف ? 2ي اN6ك
ا )
'* ا"Iة  I ،3ا 3A *' %.أو G *ّI
ا() -2أK 9ر Wا Y8ة ا *' XاR8ت
 اد وز ا 2ى ا.د '* ا 9Jا?'2-1 *I
  3#ه(ا اق  Eا اد ا2ة 1وزون ا.دة '* ا() -1أ ،9و' &Z %ي اN6ك وز
ا 2ى ا.د  ) دة '* ا Jف ا?' 3-1-4 Iو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4آ) ا اد.
[ اأ"'  =K ،
رهً  Dل ا Gا  Tا.دة '* ه(ا اق  ،ا' %ا ا(،
-3
[
ا()  -2أ . 9و "' 6ا ا( ه(ا ا )،
ا ) اّ.د '* ا 9Jا?'1-3 *I
اأ *' ،اK#ت ا ا( اّ.دة '* ا()  -3أ#") 9ول ز *  ا' =K Iا )"(.
 ا' %ا  ( =Kه(ا اق و' ^Y8 Iا KYIا]  Iزا ا اد اروآ رو' روآ" .C
-4
 %I.ود اN6ك
)
ه(ا اق 6 ،ف  )Iا إ"#اء ّ I2 %ّI.
وو'"I Iة ا")5 Kب(
ه(ا اق .و"6ى ا %I.اSر إ TأWNK
ا() -2أ9
ا(آ رة  اد آ  *' *Zا2.1 9J
  9ا آ ا XDأو اّ(ة ا&.
 E6ا ا(  I Kا ) و' ًIول ا  * Gا' =K Iا ) '*  Kم و'ء ا
-5
"Sوط ا ; Cأ )4 E6ا#ع ا ا( ا.د '* اول ا  * Gا' =K Iا ):
)أ(

)ب(
) ج(

أن ن ا  ! ا هاف ادة  $%ا *+ 2-1 "#ا)('& -2أ"  2'3ا.1ات ا.,ّ'./
وا.1ات ا ,'./ه 2': $ا.1ات  (.+ا ,.1ا) 67'% 89 $اا 45 ,%ه(ا ا>6=9ق .و4.?)19
ا.1ات ا) 67'% : $ا)Lام IGJ6Gغ 6A6'Gت اDا F+ا69 $% ,DEر Bا6/Aد ا6):ع ا,.3
ا) ,('=.ا(ي م  NO P'%ا)&؛
أن ) Sا)!  !'9 *+ &)1+ &TGه( Uا هاف ،إ> إذا Dرت ا ,.3ا) ,('=.أن ه(ا ا)!
E+ D'Yب؛
أن ن ا  م 69ر Dا) ('=.ا 45 ,.1ه'[ ,ا)('& -4أ" )"]& 69ر Dو_ ^Eا)("('=.
 $Ec9آ&  *+ ,.aا.1ات ا)' ,ا ،,G61و D'T9إ 4أ)1+ !  PAى )+م  *+ا)('=.
 ,ETAjا)Dُ] $ع  $% 67'%اDTا ghاا 6G6a 67'5 !%وأن /+ل Deف ا)& ا)6ح *+
1
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ا ,DTاا $% 20 *5 L 6G6a 67'5 !%ا ,h6وأن اDTا ghا _Dى اا8%De  67'5 !%
&+66G؛
)د( أن ن ا  ّم _ 45 ,.a ('=.9 ,Eه'[ ,ا)('&  -4أ"  $Ec9آ& ,67A 4) ,'9 ,.a
ا ,.1ا) &9 67'% NEُ $ا ,DTا) 4k)G ,'6ا3ول ا ،&) $.+Lأو ) 5+ 4اآ)6ل
 2':ا  ,ETAااردة  ,6 $% P'%ا ,DTا _'Dة؛
أن 9ن ا ,1.6G ،'= 6+ 8+ ,+إ 2': 4ا6Eت ا ,+إ 4ا>6):ع ا? *+6وا*')1
) ه(
و:G ،U/G 6+د 6mAم وD) (=.+ $.Oا_' lوا6G !/) 6'% l#اردات  *+ااد
ا'7روآرو%روآ ،,'AGDو !E. 6+.5ا 6)AJ6G ،D+ج وا6#درات ،وnGن ا6m.م  *kا6?)+ل
ا 3ول اJ $.+Lزا ,ااد ا'7روآرو%روآ ,'AGDا#.ص DG $% P'5و9آل
6D)A+ل ة ه(ا ا>6=9ق.
 6ف  Rا إ"#اء ر cدYSC? %4ـ =RI Tه(ا اق .و 6ف " cا2ّ6dت اّ.دة '*
-6
ا(ـ)  -5أ2ّ6d ") 9ت ا" cوا?دوار"( و ( K eا? YSCا*  ^Yf Rا( ا  2اI2
و'? ًIدواره و d2و اّ.دة '* ا() -5أ .9و ER86ه(ا ا" cأ %ّI. ًRا =K )ّI2ا.
اّ '* ا"Iة  4أ.WNK
و ا' %ا ا(  =Kأن  ن ى ا "و *' CإKدة  gJ8ا eا ا' ،K %أو G#ء
-7
أ %I. )#أ *' 7f h6اN6ك وإزا  اد ا.دة '* ا()
ه( Wا eو' "ّj ًIا"iوف،
-1أ:9
)أ(

إ65دات ا) l'#qا ,=ّ.#آ)I/ت ر N3 ,ّ'1'hأن ُ 6ً1+ !stً 9إ,u++ ,.ua (u'=.9 ,E_ $% 6+
 6uu1ه $uu% 2uu)+ uuا=Duuة ا=) 5 ,uu'5Dد( أ UIuu5أو آ)uu9 ,uuh6 ,.uua (uu'=.9 ,uuEq g'uu.م ,uu'A6t
أ & 2'G6aأي ا6):ع  ,.3ا) ,('=.ا .67'5 ,%و !/)9ا)D''cات ا:$ 6G ,'1'hD
)(1

ا &h61ا) * $أن G !/)9ا 5أو 6a6'aت ا.#وق ا)/د ا DOاف؛

)(2

ا)D''cات ا)x9 $دي إ &/9 4أي ]Dط D] *+وط ه(ا ا>6=9ق؛

)(3

ا)D''cات  $u%ا6)u1ت ا &u) ,.u1اDu= lu#qادى اآ>6uت ا? ,u'h6.أو ا(u=.ة
 ")qاDTاgh؛

)(4

 &9 S9إ 4اDا F+أو ا  D'Y ,ETAار ,E_ $% ,:ا) ('=.ا ,.1ا)/ة ا،,u'6
أو إزا ,uuأي 6uuTAط  ,uuE_ *uu+ا) (uu'=.ا $uu% 30 *uu5 Puu='69 uuL9 ،,.uu1اuu3+ *uu+ ,uuh6ع
+ ,D] D_y "'69ا67'5 !%؛

) ب(

إ6uu5دات ا) Duu'Y l'uu#qا ,=ّ.u #آ)Iuu/ت ر *'uu% ،,'uu1'hإد ,uuE_ $uu% 6uu7:6+ا) (uu'=.ا,.uu1
اا ،6u7'5 !u%وا)u9 $uن  u' (uh.5ا) ،(u'=.و Sّ )uإIuGغ ا ,u.3ا) DuD9 $u% 67AnuTG ,u('=.ا)(uu'=.
ا.1ي ا!I؛

) ج(

إذا Dر ا أ6.tء  ('=.9ه(ا ا>6=9ق إد_6ل  D'Y ,G 6':.9ا) 6u':.ا) ,uE_ $u% ,uDإدارة
إزا ,ااد ا'7روآرو%روآ ,'AGDاا *'/) ،67'5 !%ا#ل + 45ا ,%ا ,u.3ا),u('=.
آL3ء  ,.a ('=.9 ,E_ *+أو  ,Eq g'.9اا .67'5 !%و N3أن ُد  $u%ا NuEاuم )Du''c
ا) 6u':.ا) "'6uا ,'%6u|Jا 6u7G ,uE9Dوا  Duutا) 4u5 &uا6u.خ وأي ا_I)uف  $u%أ6uu.Oن
uuرات ا6=.)uuaد ا وزون ا) S)'uua $uuإزا) !uuE. 6uu1 ،6uu7ا  .Duu+وا !uu%ا 4uu5 uuأن اuu%رات
ا) $uu% ,uuا) "'6uuا ,'%6uu|Jا) Duu''c)G ,uu/ا)x)uua 6uu':.دي إ)uu1+ }uu=_ 4uuى ا)&uu
2
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ا N:G &+6Tه(ا ا>6=9ق و~( 6%؛

-8
 *:

)د(

6uuuuuu1+ 4uuuuuu5 &uuuuuu#9 *uuuuuuه ,أي ]Duuuuuuآ 6uuuuuu79 *'uuuuuu/) ,إ Duuuuuu'Y 6uuuuuu':.9 4uuuuuuاuuuuuuاد
ا'7روآرو%روآ+ ,'AGDر ,E_ $% ,:إدارة إزا ,ااد ا'7روآرو%روآ ,u'AGDو)*'u
أx+ D'Y 67Aه N:G ,ا6دئ ا).u# ,'7':وق ا)u/د ا DuOاف )أي  Nu1Gا' ,uا ,u'.:
أو إذا آnT.+ 8A6ة  /Gا 5ا $h67.وه /D)ua 21أuل  .(2007و S)'uaإIuGغ ا ,u.3ا),u('=.
 U(7Gا6+/ت آL3ء  ,E_ *+ا) ('=.ا,.1؛

)هـ(

aف 6/9د أي  ,')+ 6+إ 4ا.#وق ا)/د ا DOاف ى ا>67)Aء  *+ا ,DTا _'Dة
ا) N:G ,/ه(ا ا>6=9ق.

 6ف ُ = اهم  =Kو T#ا ( .ا? *' YSCاYIـع ا" 8 *Kـت ا"ـ ،وcf J
)أ(

أن  &/)1ا uاDو ,uAا) Nu:G ,u6ه(uا ا>6u=9ق  ,u36/ا>)'6u:6ت ا ,uّe6qا)DuE9 u $uأ
_Iل  ('=.9اDTوع؛

) ب(

أن  (_nا واآ>6ت ا? ,'h6.وا(=.ة ا *'/G ,'./ا>6)5ر ا &+6اDTوط ااردة D6Gر*
 100/41وI_ 6/49ل  ('=.9ا.,Eq

 ا' %ا  ). =Kاd2و ا K  Sإدارة و( ه(ا اق و Kآ' ا? YSCا*  Iم  أو
-9
أ )#ا 'ء Gا ت   3#ه(ا اق .و 4وا' %ا  =K *Xأن  ن
ا* ُTK C  EYR
ا آ ا(ة ا"") 2Xا آ ا(ة ا" ("2Xووا' %ا  =K 3Cأن  ن ا آ ا(ة ا&و) Cا آ
ا(ة ا&و l. (Cإ"Fاف ا آ ا(ة ا" YSCZ %& ' 2Xا   3#ه(ا اق .و ُ ا' %ا
K =Kت ا Iاورّ ا* "ُ 4ي '* إAر "ا  mأKل ا" cوا Iا& Jوق ا&ّد ا?"Aاف
أو '* إAر " m Cا Iا? Eي ا آت ا(ة ا"Sآ '* ه(ا اق.
 6 -10ن ا آ ا(ة ا"d2 2Xو o Kن ا ^Y8ا E %2ا? YSCو(ه وا]Nغ K
  3#ه(ا اق *'  ،ذ )6 =K pاDل  ا "J.ا %I.ا )I2و'"I Iة ا") 5 Kب( .و)S
ه( Wاd2و "oورة ا E %2ا آ ا(ة ا&وR Cن ا  l4وا Eا *' YSC1 XNا(.
و I6م ا آ ا(ة ا&و K Cا آ ا(ة ا" ( %"A K 2Xا? YSCا Jص X4 *' K
 3C#ا آ ا(ة ا" .2Xو lc  4ا آ ا(ة ا"2X
ا() –6ء '* إAر ا %2ا) S
وا آ ا(ة ا&و Cإ=  ا' *' %اsراء ZSن ا"ت  ا آ ا& ^Y8 Iوا]Nغ
واd2وت اا *' fإAر ه(ا اق "2ا ( ا *'  ،%2 ) S Y8ذ IK pاK#ت i
[ اأG =K ،و ا آ ا(ة ا" 2Xوا آ ا(ة ا&وC
 .%2و ا' %ا ا(
" 6م اّـ '* ا Jا?' 2-2 Iو  4-2ا(ـ) -2أ.9
 %I.ا?هاف ا&$ Iزا ا اد ا.دة '*
ا?6ب،
 *' -11ل Kم  ّ ا? ،ي 36
ا() -2أ ،9أو  =K WGKأي و K "ft T#ا Dل (ا اق )I (X&' ،ا TCZ
ا 9Jا?'2-1 *I
 T %ا J.ل  =Kا ) و' ًIول ا ا' =K Iا ) .و  %.ا("I 32 ،ه ،أن &
 ّ .
ا ) إ= و T&oو' ًIول ز *   uIا' =K Iا ) ّ.د Wا ا( & أن "ه ا =K
ا"Iر أن  ."F 2 )4 %I.ا ) ا '* إAر #ول ا ا'=K I
و' '  TXاGا  Tا* آن
ا ) .و&"ف ا   TCZز  ا( أن  4 78ا )  Iاّ.دة '* ا()  -7أ9
)"R8ت '* ا ) K 32م ا Dل"( K ،آّ) آ "vام R8ت اN6ك  "vاُGة '* أي 6
3
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ت Kم ا Dل
ا 2اتI ،رة AZن 4رات ا6د ا?وزون .و 6ف  w4ا ا( آ) 
ا (ا اق  =Kة ،و (8إزاءه ا"Iارات ذات ا .Jو& ا8ذ ه( Wا"Iارات ) S  ،ا .ا&
 IXKأ م ا"Sا uXا Iو'"I Iة  5أ.WNK
 )  "cK ER8  -12ه(ا اق &)  =Kأ6س أي "4ار  ا( '* ا=K ";d 4 )I2
 ) أ "SوKت أ"fى '* KY4ت اN6ك أو أي أ YSCأ"fى ذات  *' cا.
ا ا( و ا آ ا(ة ا" 2Xوا آ ا(ة
 6 -13ف  32ا ?ي  I& 3Aل
ا&و ( "2 Cه(ا اق .و ع fص  TKأن   uآ ا(ة ا" 2Xوا آ ا(ة ا&وC
ا]NAع  =Kا& ت ا"Rور  %I.ا Dل (ا اق.
 Yfإدارة إزا ا اد اروآ رو' روآ"  Cواق ا"Iن  '*
  -14إCز ا"  ا?و=
 Cا 2ا . 6 "fsد '  أ 2 =J4ح  2 *#] Tى اN6ك '* ا() -2أ .9و'*
 Iء أ"# I& YSCى ا *'  dا Y8وا.Iت ا  Kو'"I Iة ا")5 Kد( وا"Iة ،7
' Z#"2إ  =  Cا 2ا ( ا? YSCا .Iو "26أ YSCا]Nغ ا Jص *' K
ا"Iات ا")1 Kأ( و)1ب( و)1د( و)1ه( ا() -4أ 9إ=  إ  إ إذا دت ا ا( Nfف
ذ.p
 E# ( -15ا"Sوط اّ.دة '* ه(ا اق "Jاً 6 oق "و آ ل "Cل و =Kا .اّ '*
ه(ا اق .وآ' ا.YJت ا *' &2ه(ا اق  ا&= ا 2ب إ '* ا"و آ ل.   ،د
ا ا(  "vذ.p
.$ت
ا6دة
ا'7روآرو%روآGDن22-
ا'7روآرو%روآGDن141-ب
ا'7روآرو%روآGDن123-
ا3ع ا=$5D
ا'7روآرو%روآGDن–141ب $%
ا'>ت ا)1ردة
ا3ع

ا    -1أ  :ا ـاد
ا ,EA ,53اء  $6:Jا)6k'=qت  $%ا>I7)aك
ا!%D
)6.OnGن رات ا6=.)aد ا وزون(
50.41
ا و4
S':
0.60
ا و4
S':
0.19
ا و4
S':
51.20
ا و4
S':
50.41
70.71

4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XXIII

ا -2 4$%أ :6ا(هاف وا4%
ا"6
1-1

2-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4

*2010
> :

2012
> :

2011
> :

2013
51.20

ادات
:ول 6k'=q9ت DGو9آل
6D)A+ل اد ا،S': !%D
ا ,53ا و) 4أ6.Oن
رات اI7)aك ا وزون(
46.08
51.20
51.20
> :
> :
> :
ا ا  4#ا1ح PG
I7)aIك ا+ *+ $اد
ا ،S': !%Dا ,53ا و4
)أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
170 000
0
463 450
0
680 000
ا)& ا)=!  P'5آ332 775 ,6
ا(=.ة ا) ,'1'hDا'($.h
)دو>ر أ($D+
12 750
0
34 759
0
51 000
 "'69د S5اآ ,6ا(=.ة 24 958
ا) ,'1'hDدو>ر أ($D+
%7.5
0
0
25 000
0
25 000
ا)& اا P'5 !%آ0 ,6
ا(=.ة ا)6/و) ,Aا'(N'A
)دو>ر أ($D+
0
0
3 250
0
3 250
 "'69د S5اآ ,6ا(=.ة 0
ا)6/و) ,Aدو>ر أ($D+
170 000
0
488 450
0
705 000
إ $6:ا)& ا)=! 332 775 P'5
)دو>ر أ($D+
12 750
0
38 009
0
54 250
3+ع  "'69ا) S5دو>ر 24 958
أ($D+
182 750
0
526 459
0
*759 250 357.733
إ $6:ا) "'6ا)=! 67'5
)دو>ر أ($D+
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن 22-ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن 22-ا)DT+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن) 22-أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا)DT+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن141-ب )أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن 123-ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن 123-ا)DT+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن) 123-أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا:د  $%ا'>ت ا ,G61ا ^qا)1ردة ا)=! 45
 N:G 67'9ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا:د  $%ا'>ت ا ,G61ا ^qا)1ردة [ ا)$% 67'9 *'/) $
DT+و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا:د  $%ا'>ت ا ,G61ا ^qا)1ردة
)أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(

)*(  89اا $% P'5 ,%ا>6):ع ا6دي و اDT ,1.6G *')1آ6% ,رآ ز .رج |* ه(ا ا>6=9ق.

5

2014
51.20

2015
46.08

ا!ع
> :

> :

1 646 225

123 467

50 000

6,500
1 696 225
129 967
1 826 192
7.03
0.00
43.38
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
15.77
3.74
0.00
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4% اD#E @ا# AB ا!ول ا:6 أ-3 4$%ا
-2 )(دة '* ا. ا2ع ا?ول '* ا# '* اTK I'  اI اuX"اS" '*  ) اi"ي ا6

.1
.9أ

$% اIGH @ر و4F : 6 أ-4 4$%ا
:اءG# أ2f

."F ) آ3Y ( اYf"" ا( وI 9Z  ف6

1

DuD) ,G61 ا,.1( ا.+ زDن ا)م اnTG ،,') ا,.1 اN1 ت6A6' اP'% دD9 ،ودD1+ DD9
،6uu7'% ت6O6uuT." اuu)q+ م67uua إ,uu'=' وآ،ادuu ا,uuزاG !uu/) 6uu'% uu ا,uu6 4uu5 !uu'/9 و،!G6uu1ا
8u أز$u)وزون اju =ة.)1 ااد ا45 DD))& اT  أن$c. و.}/G 67k/G ط69 ار,'='وآ
,u#& ذات اhاu وا,+q)u1 ا,u ا6u':.) وا،دة6u اNu1 ،,EuTA ( اu'=.) ةD]6+ ,3').آ
ت ذات6ut6/A> ا$u% Du''c9 *u+ F). 65 ,('=.) ا,.3 ت6+/+ D'%)G ,A6+j ح61 ،8_ أد$)ا
ت6uu)ات واDuuqزات وا6uu3AJ ا4uu5 ~(uuء آuuk اDuuD)^ اuu1  أن$uuc. و.خ6uu.6G ,uu#ا
وفDum ا4u5 أDuE9 اتDu''c9  أي4u5 !u/  وأن،,Eq ا$% ,:ت ار6O6T.)" اqG ,E9Dا
4uu5 6uuk أDuuD))& اuuT  أن$uuc. و.,uu#ت ذات ا6uu+/* اuu+ ~uu ذDuu'Y مuu  وأن،uu ا$uu%
،D'_nu)>ت ا6u آ،67u9 !G6u1 ا,.u1( اu'=.)^( اuE_) ,EqG ,Aر6+ اتD''c9 * أي5 ت6+/+
صu#. اu. ا4u5 ،,DuT( اu'=.9 لIu_ 6 اl'#q9 دة65 إ$% ,AوDام اq)a>ت ا6و
$Ec'ua و.67tوu راتDu+ مu  وأن،اتD''c)* ا+ ~ ذD'Y  أو،ق6=9>* ه(ا ا+ 7 ةD= ا$% P'5
*u و،ق6u=9>* اu+ ()أ5 ,u'5D=ة اDu= ا$u% دةu ا,u#ات ذات ا.u1 ا2u': ودDu1 اDD)ا
؛,'6 ا,.1 ا$% ,ETA * ا5 ت6+/+ 6k& أT  ذ~ أن4 إ,%6|J6G

()أ

ادuuك اI7)uua وا,uu'AGDروآ%'روآرو7اد اuu ا,uu إدارة إزا,uuE_ Fh6uu)A *uu+ !uu) DuuD9
رDu9 Su 6u+ و.ق6u=9>* اu+ ()ب5 ,u'5D=ة اDu= ا$u% *'u+ u ه6u آ،"uأ-1 &'() ا$% 67'ر إ6Tا
*'u/) وghاDuT* ا+ ,DTG ص6_ NO & آ2+ !) ه(ا اS9 *'/) ،~ف ذI_ ,('=.) ا,.3ا
()أ5 ,u'5D=ة اD= ا$%  اد. ا45 ,#ات ذات ا.1 ا2'3 كI7)a>* ا+ !)أن م ا
؛67.5 !9 DD9 S19 4 إ,.3 اDT9 S $)ق ا6=9>* ا+

() ب

،,u'6) ا,DuT اNuO Su) ,u/+L ا,.u1 ا,u67A 4u) 67G 2Ekُ'a $)ت ا6O6T. $E_ "eو
,G6u1 اghاDuT( اu'=.9 $% زD وا)م ا,1)رب ا63) أ_( ا2+ و,ETA '* اG ^GاD)از اDG إ2+
*uuk)  أن$uuc. و.,uu') ا,.uu1 اNuu1 ,uuEq ا$uu% اردةuuت ا6uuA6')م اuuaر؛ و6uu)5>'* اuu/G
*uu+ ,uu.+ اتDuu''c9 * أيuu5 Iuuk% ،زDuuم اuu) وا,+6uuT ا,uuEq ا4uuرة إ6uu]J ا6uuk" أuueا
ةDu= ا$u% دةuات ا.u1" اue(ا اu ه$uEc  أن$uc. و.,+6T ا,Eq ا45 أDE9 ر أنm.ا
,uEq ا4u5 8u_ أد$)ات اD''c)'& ا#=)6G "e أن د ا$c. 6 آ.ق6=9>* ا+ ()د5 ,'5D=ا
P=ueG ,u't اu=A *+ ءL3 آ,')1 ا,ETA " اe وS9 * و.67 اD'1=9  وأن م,+6Tا
؛UI5 )ب( أ,'5D=ة اD= اN:G ديD1 اDD)ا

() ج

,u+ ا,.u1( اu'=.)^ اuE_ و,.1='( ا.) اDر69 2'3G ,e6q ا,'ت ا6+/* ا+ ,53+
Nu1 67u9 *'u/) $u) ا،,u'ت ا6u+/ اU(uل ه/)ua و.8uAD)AJ ا4u5 ت6A6'G ة56 لI_ *+
ةDuu= اDuumA )اDD)6uuG ص6uuq" اuueود واDuu1* اuu+ Iuu آ،,Duu] NuuO &uu آ2uu+ ,uu') ا,.uu1ا
 وأي,.uuu1( اuu'=.) ا,uuE_ و،(UIuu5)ج( أ1 ,uu'5D=ة اDuu= اDuumA )ا,uuEq( واUIuu5)أ( أ1 ,uu'5D=ا
ت؛6O6T. وا,'.+Lات اD)== اA $Ec)a و،,+6T ا,Eq ا$% اتD''c9

()د

6
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) ه(

('=.9 L:+ي  *+اD% _ $ات lq ،ا=Dات ا=)1 *+ ,'5Dأ( إ)1 4د( أ.UI5

ا -5 4$%أLّ/M :6ت ا Kوا(دوار اJ @# %
و !965 45 29وزارة ا'[ ,واارد اx1+ ,'/'Eو' ,ا) !'1.ا ,ETAj &+6Tا))a $م  ,E_ 67Gإدارة إزا,
1
ااد ا'7روآرو%روآ .,'AGDو &/ا F+6ADاj $.Oوزون ا) U(7 2G6ازارة  ,G6?Gاة اj ,'.Oوزون و?&
 ,1ax+ا6=AJذ .واx1+ F+6ADول  ('=.9 *5ا6a6'1ت وا)6/DTت اnTG ,'.Oن D+ا ,ااد ا=.)1ة jوزون و)4
ر eاI7)aك  2':ااد ا=.)1ة jوزون  '/e 45اJدارة .وDا Nا)I_ *+ ،Nل 6mAم إeار ا)Dا_'،l
اI7)aك ااد ا=.)1ة jوزون )ا)1ردة وا#رة( و)1+ى ا *'/)1ا .*''h67.و6.)aط 6Gآ>6ت ا,'1'hD
وا)6/وx1+ ,Aو' ('=.9 ,ا  ,ETAاx1 ,/|6qو') 67ور ~9 eا  .,ETAو  8|D5ا ,+اD)aار ا  ,ETAوا6)5د
اDTو65ت I_ *+ل ا S5ا+ 45 $1axى ا.1ات ا6د.,+

"cK
و )Dا" cا ; E %ا? YSCوا  %2ات   cا"JK .Jا "oور
2
 Yfإدارة إزا ا اد اروآ رو' روآ"  Cوا& ) ا"  *' *2Xغ ا Dل .و I&6اK#ت i
 E %2ات   cا *' .Jا KJو  2ردي ا اد اروآ رو' روآ"  Cوات
أ6 )#
ا  c  .ا .Jذات ا Jو  98ا"اYت ا KJو E#اKYIت ا&
ا4ت وا8ذ اا" ا"Rور Iم  YSCZاD6ر وا "j c8اD6ر '* اKه و.C =K
 .%2و'* Y4ع ا"6 ،EJي ر K cا( و %I.ا]زا  %"A KاGرات ا &c =K &4
Nfل " m Cإcار ا"ا gfو .ا  gJ.اد
ا26dت .و EYR6ا & 3ت ر 6 c
ا2ة 1وزون .و I6م "fاء دو ن  I2ن Gرات ا "v? &4اض ا.%I.
ا -6 4$%أ :6دور اآ ا$ة اLO
1

 6ـ ن ا آـ ا"2Xـ d2و K  Kـ ا?. YSCد '* و;Iـ ا"Sوع  =Kا .ا*:
|6uuن ا) ّ *uu+ !uuا داء وا) ّ !uuا 4uuk)G $6uuه(uuا ا>6uu=9ق واDuu:Jاءات وا)6uuّEت اا_',uu
)أ(
,uue
 4uu5 ،PuuG ,uueا uu.ا  ,uuE_ $uu% *ّ'uإدارة إزا ,uuاuuاد ا'7روآرو%روآ ,uu'AGDاّ 6q
اّ 6q
6G؛
) ب(

561+ة ا  $%إ5ـاد _ ^Eا) ('=.وا)6رــ DاIـ 45 ,ا .ا'ـ*  $%ا)('ـ& -4أ"؛

) ج(

 &)1+ !ّ9 S9إ 4ا ,.3ا) *+ ,('=.أن ا هاف   89وأن ا  ,EuTAا ,.u1ا6u7G ,uE9D
 أُآ 45 8ا .ا'ّ*  ,E_ $%ا) 2+ 4T) 6G ('=.ا)('& -4أ"؛

)د(

ا)nآّ  *+أ_( ا)63رب ا) ,1وا)م اDز  *'/Gا>6u)5ر  $u%ا>6)uaت ا ,uEqا ,+6uTو$u%
_ ^Eا) ('=.ا ,.1ا 2+ 6'T9 ,ا= *'9Dا=)1 *')'5Dج( و)1د(  *+ا)('& -4أ"؛

) ه(

ا6%ء 6E)Gت اIGJغ ا6)G ,e6qر Dا) ('=.ا ,.1و_ ^Eا) ('=.ا ,.1وا ,uEqا4u5 ,+6uT
ا .اد  $%ا)('& -4أ 67u) "uإ 4uا ,u.3ا) .,u('=.و6uE)+ &)uT9ت اIuGJغ Su9 4u5
69ر *5 Dا6O6T.ت ا) 67G 2Ek9 $اآ ,6ا(=.ة ا)6/و,A؛

) و(

|6ن  ('=.9اDqاء ا) *''.ا *')1اxuهّ'* Dا6u/:ت ا) ,us'.ا)uّ7/9 $uت  6u7Gاآ ,u6ا(u=.ة
ا,'1'hD؛

) ز(

إD:اء ّ 67+م اD]Jاف ا,GE؛

7
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) ح(

|6uuن وuu:د  ,uuE_ (uu'=.9 *uu+ *uuّ 9 ,''cuuT9 ,uu'ّyا) ,uu6/% ,uuDEG (uu'=.و ,'%6=uuT6G ,uu1)+واIuuGJغ
ا'!  *5ا'6A6ت؛

) ط(

6O6TA !'1.9ت اآ ,6ا(=.ة ا)6/و ،,Aو|6ن ا)) 2G6ا $% ShIا ,ETA؛

) ي(

 }=_ ,6 $%ا)& u5 ,u3')Aم ا>6u?)+ل وDu= 6u%ة  *u+ 11ا>6u=9ق6uT)6G ،u9 ،ور  2u+اu
واآ ,6ا(=.ة ا)6/و l'#q9 ،,Aا)6k'=qت .G ")qد ا'Lا ,'Aو)& آ& وآ(u=.+ ,u6ة أو
,'./+ ,'h6.t؛

) ك(

ن ا 6ا 67'% .)1  ,5%إ 4ا6/)aل اD]xات؛
|6ن أ s

) ل(

 S9ا561ة  S5G !/) 6'%ا6a6'1ت ا ,+6/وا S5اJداري وا) .5 $.ا.NE

& اSور  Eا وأ (fأي tراء &"َب  & KاKر I6 ،م ا آ ا(ة ا"f 2Xر آن
2
 Yf mXCإدارة إزا ا اد اروآ رو' روآ"  CواN6ك ا اد
 )I2و "#$ Tاء ا%I.
ا() -4
اق وا"Iة ا")1 Kب(
ا(آ رة '* ا() -1أ ،9و'#  Iء "Iة ا")5 Kب(
أ.9
ا -6 4$%ء :دور اآ ا$ة ا %و0
9ن اآ ,6ا)6/وx1+ ,Aو ,53+ *5 ,أ .,ETAو9د ه( Uا  $u% ,EuTAا ,uEqا ،,+6uTو4u5 &)uT9
1
ا & :45
)أ(

 S9ا561ة  $%إ5اد ا6a6'1ت ا .5 ,+6/اNE؛

) ب(

561+ة ا  ('=.9 $%و S'u'9ا  ,EuTAا) 6u79 $uاآ ,u6ا(u=.ة ا)6/و ،,uAواu:Dع إ 4uاآ,u6
ا(=.ة ا6k ,'1'hDن  !'1.9ا)) $% 2G6ا ,ETA؛

) ج(

69 S9ر *5 Dه( Uا  ,ETAإ 4اآ ,6ا(=.ة اJ ,'1'hDدرا $% 67:ا)6ر Dا 45 ,/3اu.
اارد  $%ا)('& -4أ".

ا -7 4$%أW, :6ت  AاE UVL 4%م ا%Sل
)
ه(ا اق e 78  ،ا ) اI gّJ8ار  180دورا أ "   Kآ ّ
و'"I Iة 11
1
ا() -2أ' %I.  6 )  9
اN6ك ا(ي وز ا 2ى ا.د '* ا2-1 9J
آ "vام
اف ا.د '* ا 2-1 9Jا() -2أ.9

8
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اـ اا و ا ون
اّق   ـــ وا" ا!  وق ا! د ا$%اف
 'ن )( ا+,!-ك ااد ا,روآروروآ/
 ــ )"ا! "( وا  ,-ا() * +  $  ,اء & #$ %
ّ ها اق اه 
-1
ا+9ل اا   67ا ّد ا,5ة 4وزون اّ1دة  #$ا   -1أ; )"ا ا ّد"( إ@ آ  > 7ره 289.70
 أ,Jن 7رات ا,9د اHوزون  1ل  / , 1آ Lن ا N @O  2018 #Lا-اول ا!  ,Mو آ ل
 Lل .
 ا *$ا! ـ  @ QاMام 1ود اTU9ك ا ,5ي   ا ّد  @ Qا 1,ا!ّ  #$ا; ا 2-1 #P$H
-2
ا   -2أ; )"اHهاف وا "(  Q TX$ا-ول ا! % &  #,Mو آ ل  Lل  N -ا اد
اYر إ  #$ Uا  -1أ; .و !Pا!  أ Z !P ،ZّLها اق وو$ء ا  ,-اّU+  ,ا   Uاّ1دة #$
اPة  P ،3ا 6 J #$ *1أو    M #ّPا   ا,وق اّ+د اJHاف H !5,ي اTU9ك   اد
-وز ا 5ى ا1د  #$ا; ا  2-1 #P$Hا  -2أ; !Qر^ ا&` ة ا #$  _U,ا& Xت  (6
ها اق  N -ا اد ا,5ة 4وزون ا1دة  #$ا  -1أ; ،وa * +  $ي اTU9ك -وز ا 5ى
ا1د   ـدة  #$اـ ف ا] 3-1-4  P$Hو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و  3-5-4آ  ا اد.
 eا!أ $  @ Q ،
ره ً,ل ا!  Mا Zا1دة  #$ها اق  ،ا *$ا  ,-ا ، ,
-3
 eا!أ،
ا  اّ1د  #$ا; ا  1-3 #P$Hا   -2أ;  !  .و $ 9ا  ,-ا  ,ها ا  ،
 #$ا(Qت ا  ,-ا  ,اّ1دة  #$ا   -3أ; )"(ول ز   #,ا @ Q P$ا "(.
 ا *$ا!    , @ Qها اق و h`&  P$ا  Q`Pاg Pزا ا اد ا Uروآ رو $روآ . L
-4
   * P1ود اTU9ك اآ رة
ووP  P$ة ا)5  Qب(  ها اق 9 ،ف  !Pا!  إ(اء ّ P5 *ّP1
  اد آ  #$ #aا;   2.1ا  -2أ;  ها اق .و- 9ى ا * P1اYر إ  Zأ ;  ^TQ
ا آ ا  _,أو اّ,ة ا. ,+
 N,9ا  ,-ا P Q  ,ا  و-  ًP$ول ا   #,Mا @ Q P$ا  Q  #$م و$ء ا! 
-5
Yوط ا  >  Lأ !7 N 9ا(ع ا  ,-ا  ,ا1د  #$ا-ول ا   #,Mا @ Q P$ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا!   *P 7اHهاف ا1دة  #$ا;   2-1ا  -2أ;  N -ا ,5ات ا.ّ,+
وا ,5ات ا  ,+ه N ( #ا ,5ات  ,ا ,5ا U $ m #ا ا @ Q P$ها اق .و@,5
ا ,5ات ا U $ (  #اMام Tgغ ! Lت ا!ا oا #$ `Pر nاP+Lد ا(ع ا ,-
ا  ,اي Pم  6 J Z $ا ؛
أن  ا * P1  P5  Y *P1ه^ اHهاف ،إ إذا 7رت ا  ,-ا  ,أن ها ا*P1
 `  sب؛
أن  ن ا!  7 7م Pر ا  ,ا @ Q  ,5ه  uا  -4أ; )"P  Oر و h`vا(" ,
 #`wآ   ,9ا ,5ات ا   Pا ،P5و  Yإ@ أ 5 *P 7 ZLى Pم  ا ,
 `YL4اُO #ع  #$ U $اYا_ zا ا P9 U Q *$وأن +ل yف ا  اح 
ا 1Yا ا #$ 20 Q M P9 U Q *$ا_ وأن اYا_ zاvHى ا اm$y 7 U Q *$
 ؛
1
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)د( أن  ن ا!  ّ7 7م  @ Q  ,9  , `vه  uا   -4أ;  #`wآ UL @   P ,9
ا ,5ا   U $ 6 `ُ #ا 1Yا   @XPا-ول ا ،   #,Mأو @   Qاآل
(  Nا `YLHا اردة   #$ Z $ا 1Yا vHة؛
أن  ن ا !5, ،   m7  1إ@ (  Nا` !ت ا Pإ@ ا(ع ا وا5
) ه(
و  (  ،^+د }Lم و  , #,Jا | vوا  * +  $ |1اردات  ا اد
ا Uروآ رو $روآ  ، Lو *!`, ,QاLg ،Hج وادرات ،وaن ا},م  Xال
ا!   -ول اg #,Mزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   Lا ,ص  #$ Z Qو آ ل
 Lل ة ها اق.
 9ف  Xا!  إ(اء ر yد`YLH * 7ـ @XP Zها اق .و 9ف  yا5ّ9ت اّ1دة #$
-6
ا ـ  -5أ; )"5ّ9ت ا yواHدوار"( و!    , Qا `YLHا h`v U,X #ا  ,ا  ,5اP5
وH ًP$دواره و5و  Uاّ1دة  #$ا  -5أ; .و NX& 9ها ا yأ *ّP1  ًXا @ Q ّP5ا 1,ا!ّ
 #$اPة  4أ.^TQ
و ا *$ا  ,-ا @ Q  ,أن  ن ى ا!  و #$ LإQدة & | ا! ا ا ،U Q *$أو (Mء 
-7
ه^ ا! و ّw ًP$ا}وف  ،أ(  * P1أ #$ %v  9اTU9ك وإزا   اد ا1دة  #$ا  -1أ;:
)أ(

إQدات ا& | ا ّ,آT+ت ر_  6- ّ5أن ُ ً>*  ًP!5إ P  ,9  , `v #$
 !5ه    #$ N7اPة ا) 5  Qد( أ ^TQأو آP _7  ,9  , `& z  P,م > L
أ !7 N 9أي ا(ع   ,-ا    ,ا .U Q P$و * +ا wات ا_ :#    5
أن  P * +ا Qأو 9 9ت ا,وق ا+د اJHاف؛

)(1

ا _5ا #

)(2

ا wات ا #دي إ@  +أي Oط  Oوط ها اق؛

)(3

ا wات  #$ا 5ت ا     ,5ا&| ادى ا آت ا  _,أو ا,ة
& ; اYا_z؛

)(4

   Pإ@ ا!ا oأو ا  s `YLHار(  `v #$ا  ,ا  ,5ا+ة ا، 1
أو إزا أي YLط   `vا  ,ا #$ 30 Q Z   M ، ,5ا_   -ع
  ;   1O vاU Q *$؛

) ب(

إQدات ا&  |   sا  ّ,آT+ت ر_    $ ، 5إد( `v #$ Uا  ,ا ,5
ا ا ،U Q *$وا   #ن   7 _,Qا ، ,و ّ إTغ ا  ,-ا P #$ ULaY  ,ا ,
ا ,5ي ا* T؛

) ج(

إذا 7ر ا!  أ>,ء   ,ها اق إدvل    s    (  ,ا   (  ,ا `v #$  Pإدارة
إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   Lا ا + ،U Q *$ا 1ل   @ Qا P$ا  ,-ا ,
آM-ء    ,9  , `vأو  `&  z P,ا ا .U Q *$و 6-أن ُ1د  #$ا`  6اPم  w
ا   (  ,ا  ; ا  $gا!`  Uوا >Hا @ Q 1ا,خ وأي اTvف  #$أ,Jن
7رات ا,9د اHوزون ا  9 #إزا *!`, !5 ،Uا .Hو ا *$ا!   @ Qأن ا  $رات
ا #$  1ا  ; ا  $gا  w P +ا 9  (  ,دي إ@  5 %vى ا 
ا 6(  Yها اق و P$؛

)د(

  5 @ Q 1ه أي Oآ  U  1  +إ@    s  (  ,ا  اد
ا Uروآ رو $روآ   Lر(  `v #$إدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   Lو!
2
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أ  s ULه   ( 6ا!دئ ا ( ,   Uوق ا+د اJHاف )أي  6!5ا  ا !,(H
أو إذا آaY, mLة  +ا  Qا #_U,وه /!!9 21أ  ل  .(2007و  9إTغ ا  ,-ا ,
 ^Uا +ت آM-ء   `vا  ,ا ,5؛
) ه(
-8
  :#

  9ف +د أي ! !  Pإ@ ا,وق ا+د اJHاف ى اULء   ا 1Yا vHة
ا  6(  +7ها اق.

 9ف ُ @ اهم  @ Qو( Zا  , 1ا #$ `YLHا`Pـع ا& #Qـت ا!ـ ،و yv
)أ(
) ب(

أن  +5ا!  او Lا   ( 6ها اق  -+ا  (ت ا& ّyا` 7 #أ
Tvل   ,اYوع؛
أن  vaا!  وا آت ا  _,وا,ة ا+  ,+
 100/41وTv 6/49ل   ,ا&`.

ا!Qر ا  اYوط ا اردة Pر

 ا *$ا!   1 @ Qا5و  ا Q  Yإدارة و  ,ها اق و Qآ $ا `YLHا P #م  Uأو
-9
ا  Z,Q  L U N `Xُ #أ( ا $ء Mات  ( 6ها اق .و 7وا mP$ا  Lو  @ Qأن  ن ا آ
ا,ة ا_ ")  5ا آ ا,ة ا_  (" 5ووا *$ا _ @ Q #!,أن  ن ا آ ا,ة ا+و) Lا آ ا,ة
ا+و m1 (LإOاف ا آ ا,ة ا_  `YLa * +  $  5ا!   ( 6ها اق .و ُ ا *$ا!  @ Q
 Qت ا  Pاورّ ا-ُ 7 #ي  #$إJر ا oأQل ا yوا  Pا,  +وق اّ+د اJHاف أو #$
إJر  oLا  PاH Nي  ا آت ا,ة اYآ  #$ها اق.
 9 -10ن ا آ ا,ة ا_ 5  5و  Qن ا&`  hا N - *5,ا `YLHو ,ه واTgغ U,Q
 ( 6ها اق #$  ،ذ   !9 @ Qال  ا 1ا *P1ا P5وP  P$ة ا) 5  Qب( .و Yه^
ا5و  ورة ا N * 5,ا آ ا,ة ا+وX Lن ا  m 7وا Nا #$ `YL4 _Tا. ,
و P9م ا آ ا,ة ا+و Q Lا آ ا,ة ا_   , *J Q  5ا `YLHا ,ص _7 #$ U Q
ا  –6ء  #$إJر ا * 5,ا 6L(  Yا آ ا,ة ا_  . 5و m y  7ا آ ا,ة ا_  5
وا آ ا,ة ا+و Lإ@  ا #$ *$اراء aYن ا !ت  ا آ ا h `& P +واTgغ وا5و ت
اا #$  vإJر ها اق   5ا   ,ا&`  #$  ،*5,  Yذ  PQا(Qت  .* 5,  },و ا*$
 eا!أM @ Q ،و ا آ ا,ة ا_   5وا آ ا,ة ا+و 9 Lم ا!ّ,ـ #$
ا  ,-ا  ,
ا ا 2-2 P$Hو   4-2ا ـ -2أ;.
 #$ -11ل Qم  ّ ا! H ،ي   6!9ا!9Hب * P1  ،اHهاف ا) P +زا ا اد ا1دة #$
ا; ا  2-1 #P$Hا  -2أ; ،أو  @ Q ^M-Qأي و( Q v Zال Uا اق !P _,+$ ،ا!   ZLa
*  Zا 1ل  @ Qا  و- ًP$ول ا ا @ Q P$ا  .و ,-  *1اP 65 ، ,ه ،أن  +
ّ 1
ا  إ@ و Z+و- ًP$ول ز   zP, #,ا @ Q P$ا  ّ1د^ ا  ,-ا +  ,أن !ه ا!   @ QوZ_$
  $اMا Zا #آن  اPر أن  1O  5 !7 *P1ا  ا   #$إJر (ول ا ا @ Q P$ا .
و+ف ا!   - ZLaز   ,-ا  ,أن &  7 %ا    Pاّ1دة  #$ا   -7أ; )"& Xت #$
ا  Q 6!5م ال"( Q ،آّ آ sام  & Xت اTU9ك   sاُM-,ة  #$أي   ,9ا ,5ات،
Pرة ,Jaن 7رات ا,9د اHوزون .و 9ف  7,ا  ,-ا  ,آ   ت Qم ال ا!  Uا اق
 @ Qة ،و& إزاءه اPارات ذات ا  .و +ا&ذ ه^ اPارات  Y  ،ا 1ا P_Q  ,+أم اYا_z
ا  !PوP  P$ة  5أ.^TQ
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   y,Q NX&  -12ها اق   @ Q +أ9س أي 7ار   ,-ا #$  ,ا@ Q > 7 !P5
  أ YوQت أvى Q`7 #$ت اTU9ك أو أي أ `YLأvى ذات  #$  yا! .
 9 -13ف  6 -5ا!  Hي  P+ 6 Jل  ا  ,-ا  ,و ا آ ا,ة ا_   5وا آ ا,ة
ا+و  ,  5  Lها اق .و ,ع vص  Z Qأن    zآ ا,ة ا_   5وا آ ا,ة ا+وL
اTJgع  @ Qا +ت اXور    *P1ال Uا اق.
  -14إ-Lز ا  اHو@   `vإدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   Lواق اPن #$ U
 ULا ,5ا  1 ,9 vد   U $أ 5 @7ح  5 #(g Zى اTU9ك  #$ا  -2أ; .و #$
Pء أ( P + `YLى ا #$ U !,ا&` وا1 P,ت ا   U QوP  P$ة ا)5  Qد( واPة a( 5$ ،7
إ UL @ Uا ,5ا    ,ا `YLHا! . Pو 59أ `YLاTgغ ا ,ص  #$ U QاPات
إ Uإ إذا دت ا  ,-اTv  ,ف ذ.
ا)1  Qأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ; إ@
 N ( , -15اYوط اّ1دة  #$ها اق اً   9ق و آ ل  Lل و @ Qا 1,ا!ّ #$
ها اق .وآ $ا` 1ت ا #$  +5ها اق  Uا @,+ا 5,ب إ  #$ Uا!و آ ل1   ،د
ا  ,-ا  s  ,ذ.
 +ت
ا   -1أ; :اـ اد
ادة
ن22-
ن123-
ن141-ب
ن–142ب

ا Uروآ رو $روآ
ا Uروآ رو $روآ
ا Uروآ رو $روآ
ا Uروآ رو $روآ
ا -ع ا#Q
ا Uروآ رو $روآ ن–141ب #$
ا!  ت ا 5ردة
ا -ع

ا*$

اQ -

(
(
(
(
(

اHو@
اHو@
اHو@
اHو@
اHو@

 `PLا!ء  #(gا& Xت  #$اTU9ك
),Jaن 7رات ا,9د اHوزون(
240.19
0.11
129.61
16.36
386.27
98.34
484.61

4
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ا!  -2 2أ :4ا%هاف وا!2
ا4
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4

*2010

2012

2011

2013

2014

2015

386.27

386.27

347.64

ادات
(ول & Xت و آ ل  Lل  اد
ا ، ( *$ا Q -اHو@ )أ,Jن
7رات اTU9ك اHوزون(
347.64
347.64
386.27
386.27
  (
  (
  (
ا 1ا @7Hا 5ح TU9T Zك ا #
  اد ا ، ( *$ا Q -اHو@
)أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
ا  ا*   Z Qآ ا,ة ا_  5
232,575
0
0
0
250 000
950 000
892 840
)ا  Lو( )دور أ (#
  ; د Qا آ ا,ة ا_ )  5دور
17,443
0
0
0
18 750
71 250
66 963
أ %7.5 (#
ا  ا ا  Z Q *$آ ا,ة
716,400
0
0
0
2 000 000
2 000 000
1 479 000
ا+و) Lا _) (#!,دور أ (#
  ; د Qا آ ا,ة ا+و) Lدور
53,730
0
0
0
150 000
150 000
115 463
أ (#
948,975
0
0
0
2 250 000
2 950 000
2 371 840
إ( #ا  ا* ) Z Qدور أ (#
71,173
0
0
0
168 750
221 250
182 426
 -ع   ; ا) Qدور أ (#
إ( #ا  ; ا* ) U Qدور
1,020,148
0
0
0
2 418 750
3 171 250
*2 554 266
أ (#
إ( #اgزا  ا Uروآ رو $روآ ن 22-ا*  6(  UP P1 @ Qها اق )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إزا ا Uروآ رو $روآ ن 22-اY #$ UP P1 + #وQت   P9ا) U Q *$أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
اTU9ك اه ا!  #Pا Uروآ رو $روآ ن) 22-أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إ( #اgزا  ا Uروآ رو $روآ ن 123-ا*  6(  UP P1 @ Qها اق )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إزا ا Uروآ رو $روآ ن 123-اY #$ UP P1 + #وQت   P9ا) U Q *$أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
اTU9ك اه ا!  #Pا Uروآ رو $روآ ن) 123-أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إ( #اgزا  ا Uروآ رو $روآ ن141-ب ا*  6(  ZP P1 @ Qها اق )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إزا ا Uروآ رو $روآ ن141-ب ا #$ UP P1 + #اQ Yت  mP!9ا ا) U Q P$أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
اTU9ك اه ا!  #Pا Uروآ رو $روآ ن141-ب )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إ( #اgزا  ا Uروآ رو $روآ ن142-ب ا*  6(  ZP P1 @ Qها اق )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إزا ا Uروآ رو $روآ ن142-ب ا #$ UP P1 + #اQ Yت  mP!9ا ا) U Q P$أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
اTU9ك اه ا!  #Pا Uروآ رو $روآ ن142-ب )أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إ( #اgزا  ا Uروآ رو $روآ ن141-ب ا ( د  #$ا!  ت ا P5ا&  hا 5ردة ا*  6(  ZP P1 Qها اق
)أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
إزا ا Uروآ رو $روآ ن141-ب ا ( د  #$ا!  ت ا P5ا&  hا 5ردةاي  #$ ZP P1 +اQ Yت  mP!9ا اU Q P$
)أ,Jن 7رات اTU9ك اHوزون(
اTU9ك اه ا!  #Pا Uروآ رو $روآ ن141-ب ا ( د  #$ا!  ت ا P5ا&  hا 5ردة)أ,Jن 7رات اTU9ك
اHوزون(
*  mا ا #$ Z Q P$ا(ع ا #Lوا 5و ,رج  ها اق.
  (

  (

  (

5

ا"ع

2018

347.64

  (

  (

2 325 415
174 406
6 195 400
469 193
8 520 815
643 599
9 164 414
6.13
0
234.06
0
0
0.11
64.34
31.35
33.92
0
0
16.36
48.53
23.65
26.16
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ا!  -3 2أ :4ا"ول ا@? ا CD Bا!2
.1
أ;.

- 9ي ا   #$ },اYا_ zا    !Pا #$ Z Q P$ا(ع ا #$  vHا ,5ا1دة  #$ا  -2

ا!  -4 2أB 2E : 4ر و HFGا!
1

 9ف  P ;aا  ,و `vا 6 `  ,آ  5v  1Oأ(Mاء:
)أ(

5 Pود ،د  Z $ا! Lت  65ا ,5اaY ،  Pن اPم ا1ز  ,ا ,5اP  P5
ا ،*5و  @ Q * +ا!  ) * +  $زا ا  اد ،وآ   إU9م & ; اJY,ت ،U $
وآ   ار!ط  .%+! UX+و #w!,أن  Yا @ Q Pا اد ا,5ة 4وزون ا #أز m
آO! - ,ة   ,ا 65 ،`YLHادة ،وا   (  ,ا!  ا &5وا!ا_ ذات ا 
ا #أد5  ،m vح  +  $  L4ت   ,-ا #$  w  o, Q  ,ا>+!Lت ذات
ا  ,خ .و #w!,أن  h 5ا Pا Xء آ  @ Qا-Lgزات وا&!ات وا1ت
ا!` & ; اJY,ت ار(  #$ا&` ،وأن  @ Q * +أي  wات `أ  @ Qا}وف
 #$ا!  ،وأن Pم   sذ   ا +ت ذات ا   .و #w!,أن  Yا Pأ@ Q X
 +ت  Qأي  wات Pر (h`v) `& Lا  ,ا  ,5ا ،UP *5آ1ت ا، va
و ت ا&9ام او #$ LإQدة & | ا! Tvل   ,ا @ Q ،1Yا 1,ا ,ص
 #$ Z QاPة   7ها اق ،أو   sذ  ا wات ،وأن Pم !رات و> .Uو#`w 9
ا Pا5ود (  Nا ,5ات ذات ا  ا1دة  #$اPة ا)5  Qأ(  اق ،و 
 $gإ@ ذ أن  Yأ + Xت  Qا #$ `YLHا ,5ا 1؛

) ب(

 `v o_L  *P1  Pإدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   LواTU9ك ا اد
اYر إ  #$ Uا  -1أ; ،آ ه !  #$اPة ا)5  Qب(  اق .و  Pر
ا  ,-اTv  ,ف ذ P + ،ها ا N *P1آ v 6 Jص   1YاYا_ zو+
أن Pم ا  *P1اTU9ك  N -ا ,5ات ذات ا   @ Qا 1,ا1د  #$اPة ا)5  Qأ(
 اق ا Y  #ا  ,-إ@ U,Q *P1 P  5؛

) ج(

وJY,  #`v ;yت ا UL @ U N `Xُ 9 #ا ,5ا 6 J P +Mا 1Yا ،
 Nإاز اا  hا `YLHو Nأ vا-رب ا  !5واPم ا1ز   , #$اYا_ zاP5
  +ا!Qر؛ وP9م ا! Lت ا  اردة  #$ا&`  65ا ,5ا .  Pو #w!,أن X
ا  ;yأ XاOgرة إ@ ا&` ا  YواPم ا1ز  Q TX$ ،أي  wات    ,
ا },ر أن `أ  @ Qا&` ا . Yو #w!,أن  #`wها ا  ;yا ,5ات ا1دة  #$اPة
ا)5  Qد(  اق .آ  #w!,أن 1د ا    ;yا wات ا #أد @ Q m vا&`
ا  Yوأن Pم  5ا  .Uو  Pو ;yا `YLHا  !P5آM-ء   Lا > Zy  P
ا Pا5دي  ( 6اPة ا)  Qب( أ^TQ؛

)د(

  Q -ا +ت ا   ا&P N - yر ا  ,ا  ,5و h`vا  ,ا  ,5اP
 Tvل Q7ة  Lت  @ Qا .mLLgو+9ل ه^ ا +ت ا   ،ا65 UP + #
ا ,5ا N   Pآ  ،1O 6 Jآ  Tا5ود وا  ;yا&ص ) Pا }LاPة
ا)1  Qأ( أ (^TQوا&` )ا }LاPة ا)1  Qج( أ ،(^TQو `vا  ,ا  ,5وأي
 wات  #$ا&` ا ، Yو L #`w9اات ا  ,MواJY,ت؛
6
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) ه(

 ( , Mي 

اP$ v #ات |&  ،اPات ا)1   Qأ( إ@ )1د( أ.^TQ

ا!  -5 2أKّ-L :4ت ا Jوا%دوار ا! I B
وا ة ا 4  ,Jوزون (Mء  M-أ  وزارة او  Yون ا!   uا5ول O! U,Qة (Uز
1
Oون ا!  uاي .و 9ف  5ا ة ا 4  ,Jوزون  1 #$ا5و  ا  , Q +ا!ا oا&y
 اد ا,5ة 4وزون `v U $  ،إدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   s . Lأ }, ZLإ@ ا`N
ا `& P+إدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ  ، Lو Jل $ة   ,ا&` #XP  ،ا QاYك 
اgدارات ،وا! Nا > * وا yا  Q  Q TX$ ،`YL4 5ا N-ا`L @ Q #Lق وا N9ودZQ
اا+ ,- Q9 ،5دة ا&ت Yآ  اgدارات   Qا * 5,واgدارة .و h`&  5ا* 5,
واgدارة آ  ا&!ات واروس ا5دة    ,اYوQت وا&` hا& #$ yا.#
و  #$اOgاف ا!  Oة ا 4  ,Jوزون  aY,ُ9دا U vو ة  `v * 5,إدارة إزا ا اد
2
ا Uروآ رو $روآ  . Lو,9ط  *5,ا!5 oLو  اgدارة ا!Oة   Hا -ا ,Pا_ 5
)اsوي وا! و ; ا Uاء( ،و P 9م  *5,ا! oLا N ( + Q5ا!ا oواYوQت #$
اQ`Pت ا  , +ا Uإ@ اآ Uو Qت  +ا-Lgز وP Pر - },ي ا+9اN U
ا  yت .P5, ,- !ِ7  +  $
ود  Qة ا `& P5,إدارة إزا ا اد ا Uرو $روآ روآ U(  + 9  Lز Oون ا! u
3
اي  `v Q 7$  Yإدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ  z!  Lه #ا  ,-ا P5,ا  ,J
 &` و U +ر_  UO 3 va  Q  #$ 5ر  6PQإ7ار ا&` .وU( + 9ز Oون ا!  uاyvت ا ,-
  Qا آ ا,ة ا_ Tv  5ل  Lاة.
ا!  -6 2أ :4دور اآ ا ة اKN
1

 9ـ ن ا آـ ا_  5ـ 5و Q - Qـ  ا1 `YLHد  #$و> Pـ اYوع  @ Qا 1,ا:#
ن ا   *Pّ 1اHداء وا *Pّ 1ا @XP #ها اق وا(gاءات وا`ّ!ت اا v
)أ(
y
 @ Q ،Z yا  1,ا! ّ  `v #$إدارة إزا ا  اد ا Uروآ رو $روآ   Lا& ّ
ا& ّ
! ؛
) ب(

Q5ة ا!   #$إQـاد  h`vا  ,واPرــ اP Tـ  @ Qا 1,ا! ـ  #$ا ـ -4أ;؛

) ج(

 P5 *ّP1 Pإ@ ا  ,-ا   ,أن اHهاف  mPP1 7وأن ا `YLHا  ,5ا!` U
 7أُآ  @ Q mا 1,ا!ّ  `v #$ا N @Y   ,ا  -4أ;؛

)د(

اaآّ  أ vا-رب ا  !5واPم ا1ز  +ا!Qر  #$ا 9ت ا&` ا  Yو#$
 h`vا  ,ا  ,5ا N  Y  !Pا Pا)1  Qج( و)1د(  ا  -4أ;؛

) ه(

ا $ء ` !ت اTgغ ا&P yر ا  ,ا  ,5و h`vا  ,ا  ,5وا&` ا@ Q  Y
ا 1,ا1د  #$ا  -4أ;  UPإ@ ا  ,-ا . ,و! ` Yت اTgغ P @ Q
Pر  QاJY,ت ا U N `X #ا آ ا,ة ا+وL؛

) و(

ن   ,ا&!اء ا,P
ا_  5؛

 ا(+ت ا ,PاّU+ #ت  Uا آ ا,ة

) ز(

إ(اء ّ Uم اOgاف ا` ؛

اP5

ا ّه

7
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) ح(

ن و(  د ّ  `v  ,   ّ   wYا +$ P`  ,و  $Y 5واTgغ
ا Q * 7ا! Lت؛

) ط(

JYL * 5,ت ا آ ا,ة ا+و ،Lون ا Nا #$ _Tا`YLH؛

) ي(

 %v  #$ا  Q - Lم ال وP  P$ة   11اقY ،1 ،ور  Nا! 
وا آ ا,ة ا+و | & ،Lا& Xت & ;  ,د ا Mا  Lو  آ وآ ,ة أو
> ,+  _,؛

) ك(

ن ا! ا U $ ,5  !  Q $إ@ ا+9ل اOات؛
ن أ 

) ل(

 PاQ5ة  Q * +  $ا9 5ت ا +وا Qاgداري وا ,Q #,Pا` .6

 +اYور  Nا!  وأ vأي راء َ+ب  + U,Qا!Qر P9 ،م ا آ ا,ة ا_  v  5ر آ ن
2
 P5و () Zاء ا `v o_L  *P1إدارة إزا ا اد ا Uروآ رو $روآ   LواTU9ك ا اد
اآ رة  #$ا  -1أ; ،و(  P$ء Pة ا)5  Qب(  اق واPة ا)1  Qب(  ا  -4
أ;.
ا!  -6 2ء :دور اآ ا ة ا! و/
  ن ا آ ا+و5 Lو  Q -  Qأ .`YLود    Mا ^U 1ا #$ `YLHا&`
1
ا ، Yو  @ Q Y U,ا:@ Q 7H
)أ(

 PاQ5ة  #$إQاد ا9 5ت ا ,Q +ا` 6؛

) ب(

Q5ة ا!    , #$و   Pا `YLHا U  #ا آ ا,ة ا+و ،Lوا( ع إ@ ا آ
ا,ة ا_ X  5ن  * 5,ا #$ Nا`YLH؛

) ج(

P Pر  Qه^ ا `YLHإ@ ا آ ا,ة ا_ g  5درا( #$ UاPر ا @ Q +-ا1,
ا ارد  #$ا  -4أ;.

ا!  -7 2أT) :4ت ? ا!D RSK 2م اU!Vل

وP  P$ة   11ها اق  ! % &  ،ا  ا&ّ| Pار  87دورا أ   Qآ ّ
1
آ sام  اTU9ك اي -وز ا 5ى ا1د  #$ا;   2-1ا  -2أ;   U $ *P1  ,9
اUف ا1د  #$ا;   2-1ا  -2أ;.

8
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اـ ا

و ا ون

اّق  ر ا اق وا !&#ا !"# $!%وق ا %د ا)(اف
 +ن  ,ا.%/ك ااد ا روآ#رو#روآ0
-1

  ر ااق )"ا ("!"#وا" *+ا*  )  "( 'اء -) . %
ّ ها اق اه 
ا9ل اا " 67ا ّد ا!*5ة 4وزون اّ!1دة ) -ا   -1أ; )"ا ا ّد"( إ? آ  = !7ره
  93.40أ*Hن !7رات ا*9د اFوزون  "1ل  / * 1آ Jن ا M ?N  2015 -Jا!+اول
ا#  *Rو آ ل  Jل  ?"Qأ9س أن ها ا 9 7ف +ي * S1 Tة وا !ة WX !!1 ! ،ا9Fس
Y9Yك اYزم Yل *ء J  ?"Qت ادة .7

-2

 ا)( ا"#ـ!  ?"QاRام !1ود اY9ك ا *5ي " ا ّد  ?"Qا* 1ا -) ّ#ا]; ا  2-1 -T)Fا 
 -2أ; )"اFه!اف وا "( )_ Q Yا!+ول ا# . %" -*Rو آ ل  Jل  M +ا اد ا`ر
إ  ) -ا  -1أ; .و #Tا !"#أ S #T ،SّJها اق وو)ء ا" *+ا*  ّ!ا   اّ!1دة )-
اTة  !T ،3ا 6"H -) (1أو "  !R -ّTا   ا]*!وق ا!ّد اHFاف *F #5ي اY9ك
" اد +وز ا 5ى ا!1د ) -ا]; ا  2-1 -T)Fا  -2أ; #Qر bا d%ة ا*-)  c
ا_ %ت   6ها اق  M +ا اد ا!*5ة 4وزون ا!1دة ) -ا  -1أ; ،و)  "( eي
اY9ك +وز ا 5ى ا!1د   دة ) -ا]; ا) 3-1-4 -T)FاY9ك اfه ا  (-T#آ 
ا اد.

-3

 gا!#أ )  ?"Q ،
ره*ً ل اR !"#ا Sا!1دة ) -ها اق  ،ا)( ا" *+ا*  ،
g
ا  اّ!1د ) -ا]; ا  1-3 -T)Fا   -2أ; " .!"#و ) 9ا" *+ا*  ها ا  ،
ا!#أ -) ،اQت ا" *+ا*  اّ!1دة ) -ا   -3أ; )"!ول ز* " -ا) ?"Q Tا "(.

-4

 ا)( ا  * ?"Q !"#ها اق و) Wd%" Tا  QdTاi !Tزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ . J
  ! ( T1ود اY9ك
وو)T" Tة ا)5  Qب(  ها اق 9 ،ف  #Tا !"#إاء ّ T5 (ّT1
اآ رة " اد آ  -) -eا];   2.1ا  -2أ;  ها اق .و+ 9ى ا ( T1ا`ر إ S
أ  ; "  bYQا آ ا*  cأو ا*ّة ا* .

-5

 M*9ا" *+ا*   !T Qا  و)!+" ًTول ا " -*Rا) ?"Q Tا  )!Q  -م و)ء ا!"#
`وط ا  =  Jأ #7 M 9اع ا" *+ا*  ا!1د ) -ا!+ول ا " -*Rا) ?"Q Tا :
)أ(

أن  ن ا (T !7 !"#اFه!اف ا!1دة ) -ا];   2-1ا  -2أ;  M +ا *5ات ا*ّ.
وا *5ات ا*  ه M  -ا *5ات * ا *5ا  ) n -ا ا) ?"Q Tها اق .و?*5
ا *5ات ا  ) !  -اRام Yiغ J #ت ا#ا pا -) dTر oاTJد اع ا"*+
ا*  اي !Tم )  6"H Sا ؛

)ب(

أن  ا ( T1  T5  ` (T1ه bاFه!اف ،إ إذا 7رت ا" *+ا*  أن ها ا(T1
 "d  tب؛

) ج(

أن  ن ا!7 !7 !"#م Tر ا*  ا ?"Q  *5ه  vا  -4أ; )"T  Nر و WdXا* "(
 -dwآ   *9ا *5ات ا   Tا ،T5و`  إ? أ 5 (T !7 SJى !Tم  ا* 
1
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 d`J4اُN -ع )  ) -ا`ا zcا ا)(  T9  "Qوأن !ل yف ا  اح 
ا` 1ا ا)(  -) 20 Q !R T9  "Qا cوأن ا`ا zcاXFى ا ا)( n)y !7  "Q
 ؛
)د(

-6

-7

أن  ن اّ!7 !7 !"#م  ?"Q  *9  * dXه  vا   -4أ;  -dwآ J ?   T *9
ا *5ا    ) 6"dُ -ا` 1ا   ?_Tا!+ول ا ، " -*Rأو ?   !Qاآل
  Mا d`JFا اردة )   -) Sا` 1ا XFة؛

أن  ن ا #5* ،!   n!7  1إ?   Mا#"dت ا !Tإ? اع ا وا5
) ه(
و !   ،bد }Jم و" * -*Hا | Xوا  ("  ) |]1اردات  ا اد
ا !روآ" رو)" روآ  ، Jو (#d* !*QاJi ،Fج وا]درات ،وeن ا*}م _ ال
ا!+" !"#ول اi -*Rزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   Jا*] ص  -) S "Qو آ ل
 Jل !ة ها اق.
 9ف _ ا !"#إاء ر !yدd`JF ( 7ـ ?_T Sها اق .و 9ف  !yا5ّ9fت اّ!1دة )-
ا ـ  -5أ; )"5ّ9fت ا !yواFدوار"( و  * Q "#ا d`JFا WdX *_ -ا*  ا *5
ا T5و)F ًTدواره وf5و  اّ!1دة ) -ا  -5أ; .و M_% 9ها ا !yأ_ً " (ّT1اّT5
 ?"Qا* 1ا -) ّ#اTة  4أ.bYQ
و ا)( ا" *+ا*   ?"Qأن  ن !ى ا !"#و -) JإQدة  | ]%ا #ا ا)(  ، "Qأو Rء 
ه bا #و) ّw ًTا}وف  ،أ  T1ـ( أ -) .X "9اY9ك وإزا "ـ اد ا!1دة ) -ا 
-1أ;:
)أ(

إQدات ا | ]%ا]*ّ آ!Yت ر 6+ ّ 5 cأن ُ ً=(  ًT#5إ ) *9  * dX -
 #5 !Tه   -) M7اTة ا) 5  Qد( أ bYQأو آ*!T c7  *9  * d% z Tم
=  Jأ #7 M 9أي اع " *+ا*  " ا) . "Q Tو"( ا wات ا   5 c
":-
أن "(  Tا !Qأو 9 9ت ا]*!وق ا!د اHFاف؛

)(1

ا c5ا -

)(2

ا wات اf -دي إ? ! أي Nط  Nوط ها اق؛

)(3

ا wات ) -ا 5ت ا  "  *5ا |]%ادى ا آت ا*  cأو ا*ة
 ;"%ا`اzc؛

)(4

   !Tإ? ا#ا pأو ا  t d`JFا!ر ) dX -ا*  ا  *5ا!ة ا، 1
أو إزا أي `Jط   dXا*  ا -) 30 Q S   !R ، *5ا +  cع
  ;   1N Xا)(  "Q؛

) ب(

إQدات ا  t |  ]%ا] *ّ آ!Yت ر   ) ، 5 cإد ) dX -ا*  ا *5
ا ا)(  ، "Qوا   -ن  ! 7 c!*Qا*  ،و ّ إYغ ا" *+ا*  ` T -) Jeا* 
ا *5ي ا( Y؛

) ج(

  9ف د أي   T# #إ? ا]*!وق ا!د اHFاف !ى اJء   ا` 1ا XFة
ا  6  7ها اق.
2
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-8

 9ف ُ ? اهم  ?"Qو Sا  * !!1ا -) d`JFاdTـع ا!% -Qـت ا#ـ! ،و]  yX
":-
)أ(
) ب(

-9

أن  5ا !"#او Jا    6ها اق  +ا  ت ا ّy%اd !7 -أ
YXل *  ا`وع؛
أن  Xeا !"#وا آت ا*  cوا*ة ا*  
 100/41وYX 6/49ل *  ا.d%

ا#Qر ا  ا`وط ا اردة Tر

 ا)( ا 1 ?"Q !"#اf5و  ا`"  Qإدارة و*  ها اق و Qآ) ا d`JFا T -م  أو ا-
ُ_  S*Q  J  M"dأ ا )ء Rات   6ها اق .و !7وا) nTا  ?"Q 6 Jأن  ن
ا آ ا*ة ا")  5 cا آ ا*ة ا (" 5 cووا) nTا ! Jو  ?"Qأن  ن ا آ ا*ة اوJ
)ا آ ا*ة او n1 (JإNاف ا آ ا*ة ا d`Je ("  )  5 cا 6  !"#ها اق.
و ُ ا)( ا "Q ?"Q !"#ت ا  Tا!ورّ ا+ُ !7 -ي ) -إHر ا pأQل ا !yوا  Tا
"]*!وق ا!ّد اHFاف أو ) -إHر  pJا  TاF Mي  ا آت ا*ة ا`آ ) -ها
اق.

ن ا W d%ا* M + (5ا d`JFو* ه واYiغ *Q
 9 -10ن ا آ ا*ة اf5  5 cو Q
  6ها اق -)  ،ذ   #9 ?"Qال  ا ]1ا (T1ا T5و)T" Tة ا) 5  Qب(.
و` ه bاf5و  ورة ا* M ( 5ا آ ا*ة او_ Jن ا  n 7وا MاcY
 -) d`J4ا*  .و T9م ا آ ا*ة او Q! Jا آ ا*ة ا  * (H Q  5 cاd`JF
ا*] ص  c7 -)  "Qا  –6ء ) -إHر ا* ( 5ا`   6Jا آ ا*ة ا . 5 cو!7
  n"yا آ ا*ة ا  5 cوا آ ا*ة او Jإ?  ا)( ) -اراء `eن ا #ت  ا آ
ا" W d% TواYiغ واf5و ت ا!ا -) "XإHر ها اق   5ا *  ا ،(5*  ` d%
 gا!#أR ?"Q ،و! ا آ ا*ة
) -ذ  !TQاQت *} "* .( 5و ا)( ا" *+ا*  
ا  5 cوا آ ا*ة او 9 Jم ا*ّ#ـ ) -ا] ا 2-2 T)Fو   4-2ا ـ -2أ;.
 -) -11ل !Qم  ّ اF ،!"#ي   6#9ا#9Fب ( T1  ،اFه!اف ا"' Tزا ا اد ا!1دة ) -ا];
ا  2-1 -T)Fا  -2أ; ،أو  ?"Q bR+Qأي و Q X Sال ا اق #T c!*) ،ا SJe !"#
(  Sا ]1ل  ?"Qا  و)!+ ًTول ا ا) ?"Q Tا  .و *+" (1ا* !T 65 ،ه ،أن
ّ 1
 ! ا  إ? و  Sو)!+ ًTول ز* " zT* -ا) ?"Q Tا  ّ!1د bا" *+ا*  ! أن #ه ا!"#
 ?"Qو) )  ScاRا Sا -آن  اTر أن  1N "5 #7 (T1ا  ا  ) -إHر !ول
ا ا) ?"Q Tا  .وف ا + SJe !"#ز " *+ا*  أن   7 .%ا    Tاّ!1دة )-
ا   -7أ; )"_ %ت ) -ا  !Q 6#5م ال"( Q ،آّ آ " tام  _ %ت اY9ك
  tاُ*R+ة ) -أي   *9ا *5ات!T ،رة *Heن !7رات ا*9د اFوزون .و 9ف * 7ا" *+ا* 
آ   ت !Qم ال ا !"#ا اق ! ?"Qة ،و %إزاءه اTارات ذات ا]" .و! ا%ذ
ه bاTارات  `  ،ا 1ا*   TcQأم ا`ا zcا "#Tو)T" Tة  5أ.bYQ
   y*Q M_%  -12ها اق "!  ?"Qأ9س أي 7ار " *+ا*  ) -ا?"Q =f !7 #T5
  أ `وQت أXى )Qd7 -ت اY9ك أو أي أ d`JأXى ذات  -) "yا.!"#
 9 -13ف  6 +5اF !"#ي  T 6"Hل  ا" *+ا*  و ا آ ا*ة ا  5 cوا آ ا*ة
او  *  5  Jها اق .و* ع Xص  S "Qأن   " zآ ا*ة ا  5 cوا آ ا*ة
او JاYHiع  ?"Qا" ت ا_ور "  (T1ال ا اق.
3
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  -14إ+Jز ا " اFو?   dXإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   Jواق اTن  )-
 Jا *5ا  !1 *9 Xد )  ! أ 5 ?]7ح  5 -i Sى اY9ك ) -ا  -2أ;.
و)T  -ء أ T" d`Jى ا* -)  f#ا d%وا*1 Tت ا    "Qو)T" Tة ا)5  Qد(
واTة  e 5) ،7إ ?  Jا *5ا  *  ا d`JFا . T#و 59أ d`JاYiغ
إ إ إذا
ا*] ص  -)  "QاTات ا)1  Qأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ; إ?
!دت ا" *+ا*  YXف ذ.
 M  * -15ا`وط اّ!1دة ) -ها اق ]ًا   9ق و آ ل  Jل و ?"Qا* 1ا -) ّ#ها
اق .وآ) ا]1"dت ا -) "5ها اق  ا*? ا* 5ب إ  ) -ا#و آ ل!1   ،د
ا" *+ا*    tذ.

4
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.$ت
ا   -1أ; :اـ اد
ادة

ا)(

اQ +

ا !روآ" رو)" روآ ن22-



اFو?

 dTJا!#ء  -iا_ %ت ) -اY9ك
)*Heن !7رات ا*9د اFوزون(
108.38

ا -2 3$%أ :5ا)ه اف وا3%
ا"5
1-1

ادات
!ول _ %ت و آ ل  Jل  اد
ا)(   ،ا Q +اFو? )أ*Hن !7رات
اY9ك اFوزون(
ا !1ا ?]7Fا 5ح Y9Y Sك ا "-
  اد ا)(   ،ا Q +اFو?
)أ*Hن !7رات اY9ك اFوزون(
ا  ا(  " S "Qآ ا*ة ا 5 c
) ) (6 Jدور أ (-
  ; د Qا آ ا*ة ا)  5 cدور
أ %7.5 (-

3-2

ا  ا ا)(  " S "Qآ ا*ة
او! J ) Jو( )دور
أ (-
  ; د Qا آ ا*ة
او) Jدور أ (-

1-3
2-3
3-3

إ -ا  ا( ) S "Qدور أ (-
 +ع   ; ا!) Qدور أ (-
0
642,358
0
إ -ا  ; ا( )  "Qدور 215,144
أ (-
إ -اiزا  ]ادة [ 1ا(  6  T T1 ?"Qها اق )أ*Hن !7رات اY9ك اFوزون(
إزا ]ادة  [1ا` -) T T1  -وQت   T9ا)( )  "Qأ*Hن !7رات اY9ك اFوزون(
اY9ك اfه ا]  -T#ادة ) [1أ*Hن !7رات اY9ك اFوزون(

2-1
1-2
2-2

4-2

1-1-4
2-1-4
3-1-4

2011
  !

2012
  !

2013
108.38

2014
108.38

2015
97.54

ا&ع
  !

  !

  !

102.20

97.70

93.40

  !

115,000

0

505,000

0

150,000

770,000

14,144

0

62,108

0

18,448

94,700

80,000

0

70,000

0

260,000

410,000

6,000

0

5,250

0

19,500

30,750

410,000

1,180,000

37,948

125,450

447,948

1,305,450

195,000

0

575,000

0

20,144

0

67,358

0

14.98
0
93.40

ا -3 3$%أ :5ا& ول ا# @!Aا?  C#Dا3%
.1

+ 9ي ا*} )   -ا`ا zcا " "#Tا) -) S "Q Tاع ا -)  XFا *5ا!1دة ) -ا  -2
أ;.

ا -4 3$%أ? 3E : 5ر و HFGا$!%
1

 9ف  T ;eا*  و dXا*   6"dآ  5X  1NأRاء:
)أ(

5 Tود ،د )  SاJ #ت  65ا *5اe` ،  Tن ا!Tم ا1ز * ا *5اT" T5
ا ،(5و" (   ?"Qا' ("  ) !"#زا ا  اد ،وآ   إ9م  ;"%ا*`Hت ) ،
وآ   ار#ط _  ..#و* -w#أن ` ا ?"Q Tا اد ا!*5ة 4وزون ا -أز"n
آ* N# +ة *  ا 65 ،d`JFادة ،وا *    ا "!#ا !%5وا!#ا cذات ا]"
ا -أد5" ،n"Xح  "  )  J4ت " *+ا*   -)  w  p* Qا=#Jت ذات
ا]" *خ .و* -w#أن  W"5ا Tا_ ء آ  ?"Qا+Jiزات وا#%ات وا!1ت
5
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ا ;"% d#ا*`Hت ا!ر ) -ا ،d%وأن "(  ?"Qأي  wات dأ  ?"Qا}وف
) -ا ،!"#وأن !Tم   tذ   ا" ت ذات ا]" .و* -w#أن ` ا Tأ_ ?"Q
" ت  Qأي  wات Tر (WdX) d% Jا*  ا  *5ا ،!T (5آ1ت ا، Xe
و ت ا!%9ام او -) JإQدة  | ]%اYX #ل *  ا` ?"Q ،1ا* 1ا*] ص
 -) S "QاTة   7ها اق ،أو   tذ  ا wات ،وأن !Tم #رات !و= .و-dw 9
ا Tا5ود   Mا *5ات ذات ا]" ا!1دة ) -اTة ا)5  Qأ(  اق ،و 
 ) iإ? ذ أن ` أ_ " ت  Qا -) d`JFا *5ا 1؛
) ب(

 dX pcJ  (T1" Tإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   JواY9ك ا اد
ا`ر إ  ) -ا  -1أ; ،آ ه  -) #اTة ا)5  Qب(  اق .و  Tر
ا" *+ا*  YXف ذ !T  ،ها ا M (T1آ X 6"Hص `  1ا`ا zcو
أن !Tم ا  (T1اY9ك  M +ا *5ات ذات ا]"  ?"Qا* 1ا!1د ) -اTة ا)5  Qأ(
 اق ا `  -ا" *+إ? *Q (T1 T "5؛

) ج(

وH`*" -dX ;yت ا J ?  M"d_ُ 9 -ا *5ا 6"H !T Rا` 1ا ،
 Mإاز اا  Wا d`JFو Mأ Xا+رب ا  #5وا!Tم ا1ز )  * -ا`ا zcاT5
  ا#Qر؛ و!T9م اJ #ت ا  اردة ) -ا 65 d%ا *5ا .  Tو* -w#أن _
ا  ;yأ_ اNiرة إ? ا d%ا`" وا!Tم ا1ز  Q Y_) ،أي  wات  *  
ا*} ر أن dأ  ?"Qا d%ا`" .و* -w#أن  -dwها ا  ;yا *5ات ا!1دة ) -اTة
ا)5  Qد(  اق .آ * -w#أن !1د ا   ] ;yا wات ا -أد ?"Q n"Xاd%
ا`" وأن !Tم  5ا  .و  !Tو ;yا d`JFا  "#T5آR+ء   Jا = Sy  T
ا Tا5دي   6اTة ا)  Qب( أbYQ؛

)د(

  Q +ا" ت ا   اT M + y%ر ا*  ا  *5و WdXا*  ا  *5ا!T
 YXل !Q7ة  Jت  ?"Qا .nJJiو!9ل ه bا" ت ا   ،ا65 !T  -
ا *5ا M   Tآ  ،1N 6"Hآ  Yا5ود وا  ;yا%ص ) Tا }JاTة
ا)1  Qأ( أ (bYQوا) d%ا }JاTة ا)1  Qج( أ ،(bYQو dXا*  ا  *5وأي
 wات ) -ا d%ا`" ،و J -dw9اات ا  *Rوا*`Hت؛

) ه(

  * Rي 

اT) X -ات |%" ،اTات ا)1   Qأ( إ? )1د( أ.bYQ

ا -5 3$%أIّ/J :5ت ا Lوا)دوار اK ?# %
.1

 9ف  ن و !ة إدارة ا`رf5 Mو  dX  * Qإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ ، J
و `Jه ،وإJذ ا9 5ت وا`ت .و 9ف !Tم ا!Q5ة " آ ا*ة ا  5 cوا آ ا*ة
او -) Jإ!Qاد  WdXا*  ا  *5واTر ا "  ا *+" !Tا* .

.2

 ااق` ،ور  Mا آ ا*ة ا X ، 5 cر  "T5  "1 59fوا!7
 9ف _M"d
 !J5ة و !ة إدارة ا`ر dX  * -) Mإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   Jو!T
اTر ا pcJ Q  *5ا d%واQFل ا.*  "5" "T

.3

 9ف  ن " 59fا  -ا Xره آ ا -) 1ا ]1ل  M  ?"QاJ #ت وا" ت ا 
وا  *Tا" dX  * Tإزا ا اد  M  wاJ #ت وا را  9وأ) =  Td  Tق  .آ
6
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 Tم '!Qاد Tر ر Q  *9 Mا d`JFو!  !Tة اFوزون ا   *Hوا آ ا*ة ا  5 cوTر
 dX  *  Q  *9إزا ا اد وأر7م اY9ك "*} )  و.
.4

 9ف  f5و  ا*} ا  -ا Xره ):-

)أ(

إ!Qاد  pJا !yا dX  * T5إدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   Jو ?"Q S Qا آ
ا*ة ا  5 cوو !ة اFوزون ا  *H؛

)ب( ا Ydع  !yا M + T5ا d`JFا*ة ) dX -إدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ  J؛
)ج( Qض Tر  dX  *  Q  *9 ;]Jإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   JواY9ك
ا اد ا !روآ" رو)" روآ  -)  Jا!"#؛
)د( إ!Qاد   Tدوري ) *9ي( Y9ك ا اد ا!*5ة 4وزون )d7 -ع ا!#؛
) ه(

و T " Mت و  yت ا آ ا*ة ا  5 cوو !ة اFوزون ا e`  *Hن ا*`Hت ) -ا#Qر
وا _Tه.

.5

 9ف  ن و !ة اFوزون ا f5  *Hو : Q

)أ(

Rو! ا*} ا  -ا Xره  M +ا" ت ا ا  -ن  1ز؛

)ب( Rو! ا*} ا  -ا Xره " ت آ" H`J Qت و !ة اFوزون ا   *HوNآc؛
)ج( Rو! ا*} ا  -ا Xره !/Qا = (cاYز _ن Jذه إ? ا59fت ا  9ا
وا*}ت اXFى؛
)د(  !Tا! Qا Tل "   MاJ #ت ا."T5
ا (T1واYiغ
6

*ء  ?"Qا*`7ت ا -أ M nا ?"Q  ،!"#ا آ ا*ة ا  5 cا!Jاب *}  * "T5
ا (T1ا *5ي   dX pcJإدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   JواY9ك ا اد ا`ر إ -) S
ا   -1أ; و pJا !yا T5ها.

ا -6 3$%أ :5دور اآ ا!$ة اIN
1

 9ـ ن ا آـ ا 5 cـ f5و Q + Qـ  ا!1 d`JFد ) -و= Tـ ا`وع  ?"Qا* 1ا:-
)أ(

ن ا   (Tّ 1اFداء وا (Tّ 1ا ?_T -ها اق واiاءات وا#ّ"dت ا!ا "X
y
 ?"Q ،S yا*  1ا dX -) ّ #إدارة إزا ا  اد ا !روآ" رو)" روآ   Jاّ %
اّ %
!"#؛

) ب(

!Q5ة ا -) !"#إQـ!اد  WdXا*  واTرــ اT Yـ  ?"Qا* 1ا #ـ ) -ا ـ -4أ;؛

) ج(

 T5 (ّT1 !Tإ? ا" *+ا*   أن اFه!اف  nTT1 !7وأن ا d`JFا  *5ا d#
 !7أُآ" ?"Q nا* 1ا dX -) ّ#ا*   `?  Mا  -4أ;؛

)د(

اeآّ!  أ Xا+رب ا  #5وا!Tم ا1ز  ا#Qر ) -ا 9ت ا d%ا`" و)-
 WdXا*  ا  *5ا M  ` "#Tا Tا)1  Qج( و)1د(  ا  -4أ;؛
7
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) ه(

ا )ء #"dت اYiغ اT y%ر ا*  ا  *5و WdXا*  ا  *5وا d%ا`" ?"Q
ا* 1ا!1د ) -ا  -4أ;  !Tإ? ا" *+ا*  .و` #"dت اYiغ !T ?"Q
Tر  Qا*`Hت ا  M"d_ -ا آ ا*ة اوJ؛

) و(

ن *  ا#%اء ا*T
ا 5 c؛

"ات ا *Tا!ّ -ت  ا آ ا*ة

) ز(

إاء  ّم اNiاف ا "d؛

) ح(

ن و  د ّ ` dX  *   ّ   " wا*   ) Tdو  )` 5واYiغ
ا! Q ( 7اJ #ت؛

) ط(

*H`J ( 5ت ا آ ا*ة او ،Jو ن ا Mا -) cYاd`JF؛

) ي(

) .X  -ا  !Q + Jم ال و)T" Tة   11اق` ،!!1 ،ور  Mا!"#
وا آ ا*ة او | ]% ،Jا_ %ت  * ;"%د ا Rا  Jو  آ وآ *ة أو
=* *  c؛

) ك(
) ل(
2

ا"T5

اfهّ"

ن ا #ا!)   ) !*5 !"#" Qإ? ا9ل اNfات؛
ن أ 
 !Tا!Q5ة )  "( ! Qا9 5ت ا وا! Qاiداري وا !*Q -*Tا.6"d

! ا`ور  Mا !"#وأ Xأي راء َب   *Qا#Qر T9 ،م ا آ ا*ة ا X  5 cر آ ن
 T5و " ' Sاء ا dX pcJ  (T1إدارة إزا ا اد ا !روآ" رو)" روآ   JواY9ك ا اد
اآ رة ) -ا  -1أ; ،و)  Tء Tة ا)5  Qب(  اق واTة ا)1  Qب(  ا 
-4أ;.

ا -6 3$%ء :دور اآ ا!$ة ا %و0
 ن ا آ اوf5 Jو  Q + Qأ .d`Jو!1د ه bا -) d`JFا d%ا`" ،و` ?"Q
1
ا:?"Q 7F
)أ(

 !Tا!Q5ة ) -إ!Qاد ا9 5ت ا  !*Qا6"d؛

) ب(

!Q5ة ا  * -) !"#و   Tا d`JFا   -ا آ ا*ة او ،Jوا ع إ? ا آ
ا*ة ا_  5 cن * ( 5ا -) Mاd`JF؛

) ج(

T !Tر  Qه bا d`JFإ? ا آ ا*ة اi  5 cدرا ) -اTر ا ?"Q +ا*1
ا ارد ) -ا  -4أ;.

ا -7 3$%أW :5ت @ ا D UVI 3%م اR%Sل
1


و)T" Tة   11ها اق "# . %  ،ا  ا!T |ّ]%ار  152دور أ  Q -آ ّ
آ " tام  اY9ك اي +وز ا 5ى ا!1د ) -ا];   2-1ا  -2أ;   (T1  *9
)  ا!ف ا!1د ) -ا];   2-1ا  -2أ;.
8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60

Annex XXVI
اـ ادس و ا ون
اّق   ا" ا!رد ا وا") $ا(#$%" &'$وق ا( #د ا!+اف
 ,ن  -.ا0(1ك ااد ا#روآ"رو"روآ
 ا" ا!رد ا )"ا"( وا!  ا   )  (' &$%اء
ّ ها اق اه 
-1
 *) 6 7ا(5ل ا$ا  23ا ّد ا 1ة 0وزون اّ-دة )* ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 3ره
  66.4أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون  -ل  / $  1آ Dن ا H >I  2017 *Dا!اول ا G
$و آ ل  $Dل  >Jأ5س أن ها ا 5 3$ف !$ي  $ K- Lة وا ة TU - ( ،ا@5س RS5Rك
اRزم Rل  ء D  >Jت ادة .7
 ا)' اـ  >JاGام -ود اRS5ك ا 1ي  ا ّد  >Jا  -اّ )* ا 9Yا@)) 2-1 *Lا-
-2
ا@ >Y3ا 1ح  *%[ KاRS5ك ا ')$ج  ،اد ا!   (1 Jا   -2أ") 9ا@هاف وا "(
 ها اق )^ J Rا!ول ا$ 6 7 * Gو آ ل  $Dل !  Hا اد ا_ر إ  *) Sا  -1
أ .9و Lا أ K L ،KّDها اق وو)ء ا!  ا   (ّSا   Sاّ-دة )* ا$Lة  L ،3ا*) '-
 2Bأو   G *ّLا   ا Yوق ا(ّد ا@$Bاف  @ 1ي اRS5ك  اد !وز ا 1ى ا-د
)* ا 9Yا@)  2-1 *Lا  -2أ") 9ا -ا@ >Y3ا 1ح  *%[ KاRS5ك ا ')$ج  ،اد
ا! Jـ ("1؛ Jـر cاd7ـ ة ا  eSـ )* ا^ 7ـت  %ـ 2ها اق !  Hاـ اد ا-ـدة )* ا ـ
-1أ ،9و)  (' fي اRS5ك !وز ا 1ى ا-د   دة )* ا 9Yا@) 3-1-4 *Lو ) 3-2-4اRS5ك
اhه ا  (*Lآ  ا اد.
-3
ا
ا
ا

 jاأ$ )  >J ،
ره ً ل ا Gا Kا-دة )* ها اق  ،ا)' ا!  ا   ،
 اّ-د )* ا 9Yا@)  1-3 *Lا   -2أ") 9ا@هاف وا "(  .و $) 5ا!  ا   ها
 jاأ *) ،اJ%ت ا!  ا   اّ-دة )* ا   -3أ%") 9ول ز *  ا)>J L
 ،
"(.

 ا)' ا     >Jها اق و) Td7 Lا[ Lزا ا اد ا Sروآ رو) روآ . D $وو)$L Lة
-4
   ' L-ود اRS5ك ا 1ي اآ رة
ا)5  J$ب(  ها اق 5 ،ف  Lا إ$%اء ّ L1 'ّL-
 اد آ  *) *fا  2.1 9Yا  -2أ") 9ا@هاف وا "(  ها اق .و$! 5ى ا 'L-ا_ر
إ  Kأ  9   cRJا آ ا   eأو ا ّة ا( .
 H 5ا!  ا    L Jا  و)! ًLول ا  * Gا) >J Lا  )*  Jم و)ء ا
-5
_$وط ا  <  Dأ >J H 5ا@ 3 3ا%ع ا!  ا   ا-د )* ا!ول ا  * Gا) >J Lا :
)أ(

أن  ن ا  'L 3ا@هاف ا-دة !  Hا 1ات ا( ّ .وا 1ات ا(  ه* H %
ا 1ات   ا  1ا*  S ) pا ا) dU >J Lإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو) رو
آ . D $و > 1ا 1ات ا*    S ) %اGام [Rغ  Dت ا$ا rا *) $dLرq
اL(Dد ا%ع ا!  ا   اي Lم )  2B Kا ؛

)ب(

أن  ا ' L-  L1  _ 'L-ه cا@هاف ،إ إذا $3رت ا!  ا   أن ها ا'L-
 d $ uب؛

1
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) ج(

أن  ن ا 3 3م Lر $ا   ا >J  1ه  vا  -4أL  I") 9ر $و TdUا  "(
 *dwآ    5ا 1ات ا   Lا ،L1و_  $إ> أ 1 'L 3 KDى Lم  ا  
 d_D0ا* $ُIع )  *) Sا_$ا zeا ا)'  L5 S Jوأن (ل $yف ا  اح 
ا_ -$ا ا)'  *) 20 J G L5 S Jاe؛

)د(

أن  ن ا ّ3 3م و   >J Yا) Lا!  ا    >J  5    dU >Jه  vا  -4
أL  I") 9ر $و TdUا  "(  *dwآ  SD >   L  5ا  1ا* ُ  S ) 2d
ا_ -$ا   >^Lا!ول ا ،  * Gأو >   Jاآل  H %ا@ d_Dا اردة ) K
)*  ا_ -$ا@$ Uة؛ و

أن  ن ا 1  ،   p3  -إ>  H %اdت ا Lإ> ا%ع ا وا1
) ه(
و ( %  ،cد |Dم و$   * Bا { Uوا  '(  ) {Y-اردات  ا اد
ا Sروآ رو) روآ ، D $و 'd   Jا@D[ ،$ج واYدرات ،وfن ا |م ^ ال
ا !ول ا[ * Gزا ا اد ا Sروآ رو) روآ  D $ا  Yص $ *) K Jو آ ل
 $Dل ة ها اق.
 5ف ^ ا إ$%اء ر yدd_D@ ' 3ـ >^L Kها اق .و 5ف  y$ا1ّ5hت اّ-دة )*
-6
ا ـ  -5أ1ّ5h") 9ت ا y$وا@دوار"( و~     Jا@ d_Dا* ^  TdU Sا   ا  1اL1
و)@ ًLدواره وh1و  Sاّ-دة )* ا  -5أ .9و H^7 5ها ا y$أ^ً  'ّL-ا >J ّL1ا  -اّ
)* ا$Lة  4أ.cRJ
و ا)' ا!  ا    >Jأن  ن ى ا $و *) DإJدة  { Y7ا~ ا ا)'  ،S Jأو G%ء 
-7
ه cا~ و) $ّw ًLا|$وف  ،أ ' L- %أ *) 6U 5اRS5ك وإزا  اد ا-دة )* ا  -1أ:9
)أ(

إJدات ا { Y7ا ّYآ(Rت ر 2! ّ1 eأن ُ ً<' L  5    dU *) ًL1
و ا)'   S Jا!  ا    1ه   *) zا$Lة ا) 5  J$د( أ cRJو  أ^
 )  $ا < 'eآ!Gء   L e3  5    d7 z Lم <  Dأ 3 H 5أي ا%ع ! 
ا   .و(' ا$ wات ا:*   1 e$
أن ('  Lا Jأو 5 5ت ا Yوق ا(د ا@$Bاف؛

)(1

ا e1ا* 

)(2

ا$ wات ا* hدي إ> ( أي $Iط  $Iوط ها اق؛

)(3

ا$ wات )* ا 1ت ا    1ا$ {Y7ادى ا آت ا   eأو ا ة
 97ا_$اze؛

) ب(

   Lإ> ا$ا rأو ا@ $ u d_Dار dU *) %ا   ا  1ا(ة اG ، ، -
   *) 30 J Kا !  eع     -$I $U 9ا)' S J؛

) ج(

إزا أ dU   d_Dا   ا *) 30  J S   G   1ا  !   eع   $U 9
  -$Iا)' S J؛

)د(

إJدات ا $ u { Y7ا ّYآ(Rت ر  ، 1 eإد dU *) S%ا   ا  1ا ا)'
 ،S Jوا*   ن   3 e Jا   ،و ّ إRغ ا!  ا   _ $$L *) SDfا   ا 1ي
ا' R؛ و

2
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) ه(
-8
 *:

  5ف (د أي ~   Lإ> ا  Yوق ا(د ا@$Bاف ى اSDء   ا_ -$ا@$ Uة
ا  2%  (3ها اق.

 5ف ُ > اهم  >Jو K%ا    -ا@ *) d_DاdLـع ا7 *J$ـت ا$ـ ،وyU Y
)أ(
) ب(

أن  (1ا ا$و Dا    2%ها اق (! ا  %ت ا ّy7ا* $d 3أ
RUل    ا_$وع؛ و
أن  Ufا وا آت ا   eو ا ة ا(  (
 100/41وRU 6/49ل    ا.d7

اJر ا  ا_$وط ا اردة $Lر

 ا)' ا  - >Jاh1و  ا_  Jإدارة و   ها اق و Jآ) ا@ d_Dا*  Lم  Sأو
-9
ا* ُ^  K J  D S Hdأ %ا )ء Gات   2%ها اق .و 3وا) pLا  Dو  >Jأن  ن ا آ
ا ة ا")  1 e$ا آ ا ة ا (" 1 e$ووا)' ا  او*  >Jأن  ن ا آ ا ة ا(و) Dا آ
ا ة ا(و p- (Dإ$Iاف ا آ ا ة ا d_Df '(  )  1 e$ا   2%ها اق .و ُ ا)' ا >J
 Jت ا  Lا* $!ُ 3ي )* إBر $ا rأJل ا y$وا  Lا(  Yوق ا(ّد ا@$Bاف أو )* إBر
 rD$ا  Lا@ Hي  ا آت ا_$آ )* ها اق.
 5 -10ن ا آ ا ة اh1  1 e$و  Jن    أ d_Dا d7ا_  Hا(Rت ا ا)' S J
آ!Gء  اdت ا *)  ،L  Lذ   5 >Jال  ا $Y-ا 'L-ا L1و)$L Lة ا) 5  J$ب(.
و_ ه cاh1و  $ورة ا  H ' 1ا آ ا ة ا(و^ Dن ا  p 3وا Hا*) d_D0 eR
ا   .و L5م ا آ ا ة ا(و J Dا آ ا ة ا    '$B J  1 e$ا@ d_Dا  Yص *) S J
 e3ا  –6ء )* إBر ا  ' 1ا_   2D%ا آ ا ة ا . 1 e$و py  3ا آ ا ة ا 1 e$
وا آ ا ة ا(و Dإ>  ا)' )* اراء _fن ا $ت  ا آ ا( T d7 Lوا[Rغ واh1و ت
اا *) UإBر ها اق  $ 1ا    ا *)  ،'1   _ d7ذ  LJاJ%ت  |   .' 1و ا)'
 jاأG >J ،و ا آ ا ة ا  1 e$وا آ ا ة ا(و 5$ Dم ا ّ ـ )*
ا!  ا   
ا Yا@) 2-2 Lو  .4-2ا ـ -2أ.9
 *) -11ل Jم  ّ ا@ ،ي   25ا@5ب ' L-  ،ا@هاف ا(& Lزا ا اد ا-دة )*
ا 9Yا@)  2-1 *Lا  -2أ ،9أو  >J cG!Jأي و J $U K%ال Sا اق L e () ،ا  KDf
'  Kا Y-ل  >Jا  و)! ًLول ا ا) >J Lا  .و  ! '-ا  $L 21 ،ه ،أن ( 
ّ -
ا  إ> و( Kو)! ًLول ز *    zLا) >J Lا  ّ-د cا!  ا   ( أن $ه ا  >Jو)Ke
 ) اGا Kا* آن  ا$Lر أن  -$I 1 3 'L-ا  ا  )* إBر %ول ا ا) >J Lا .
و($ف ا  ! KDfز !  ا   أن   3 67ا    Lاّ-دة )* ا   -7أ J ،9آّ آ  $uام
 ^ 7ت اRS5ك  $ uا ُ !Gة )* أي    5ا 1اتL ،رة  Bfن 3رات ا 5د ا@وزون .و 5ف
  3ا!  ا   آ   ت Jم ال ا Sا اق  >Jة ،و 7إزاءه ا$Lارات ذات ا.Y
و( ا7ذ ه cا$Lارات  _  ،ا -ا(   LeJأم ا_$ا zeا Lو)$L Lة  5أ.cRJ
   H^7  -12ها اق (  >Jأ5س أي $3ار !  ا   )* ا   >J $<h 3 L1أ
_$وJت أ$Uى )* d3ع اRS5ك أو أي أ d_Dأ$Uى ذات  *) yا.
 5 -13ف  2 !1ا @ي  L( 2Bل  ا!  ا   و  ا آ ا ة ا  1 e$وا آ ا ة
ا(و    $ 1  Dها اق .و ع Uص  K Jأن    zآ ا ة ا  1 e$وا آ ا ة ا(وD
ا[RBع  >Jا( ت ا^$ور   'L-ال Sا اق.
3
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  -14إ!Dز ا  $ا@و>   dUإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو) روآ  D $واق ا$Lن *) S
 SDا  1ا  -  5 $Uد )   Sأ 1 >Y3ح  1 *%[ Kى اRS5ك )* ا  -2أ .9و)* 
Lء أ$% L( d_Dى ا  *) S hا d7وا - Lت ا   S Jو)$L Lة ا)5  J$د( وا$Lة f%$ 1) ،7
إ SD > Sا  1ا     ا@ d_Dا . Lو $15أ d_Dا[Rغ ا  Yص  *) S Jا$Lات ا J$
إ Sإ إذا دت ا!  ا   RUف ذ.
)1أ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
 H %   -15ا_$وط اّ-دة )* ها اق $Yاً   5ق $و آ ل  $Dل و >Jا  -اّ )*
ها اق .وآ) ا-dYت ا *) (1ها اق  Sا( > ا  1ب إ  *) Sا$و آ ل-   ،د
ا!  ا    $ uذ.

4
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'&0ت
ا   -1أ :9اـ اد
ادة
ا Sروآ رو) روآ $ن22-
ا Sروآ رو) روآ $ن–141ب
ا! ع

ا')$

ا! J

%
%

ا@و>
ا@و>

 dLDاء [ *%ا^ 7ت )* اRS5ك
) Bfن 3رات ا 5د ا@وزون(
54.19
40.11
94.30

ا('& -2 4أ :6ا!ه#اف وا(&4
ا6%
1-1

ادات
%ول ^ 7ت $و آ ل  $Dل  اد
ا ، % ')$ا!  Jا@و> )أ Bن 3رات
ا 5د ا@وزون(
ا -ا@ >Y3ا 1ح RS5R Kك ا *
  اد ا ، % ')$ا!  Jا@و>
)أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
ا  ا'   K Jآ ا ة ا 1 e$
)ا  Dو( )دور أ(* $
   9د Jا آ ا ة ا)  1 e$دور
أ(* $

3-2

ا  ا ا)'   K Jآ ا ة
ا(و) Dا  او*( )دور
أ(* $

0

4-2

   9د Jا آ ا ة
ا(و) Dدور أ(* $

0

1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4

117,060
0
311,240
864,934
0 1,140,100 2,167,033
إ *%ا  ا' ) K Jدور أ(* $
8,780
0
23,343
65,203
0
86,558
162,527
! ع    9ا) Jدور أ(* $
إ *%ا   9ا' ) S Jدور أ(* $
125,840
0
334,583
930,137
*0 1,226,658 2,329,560
إ *%ا[زا  ا Sروآ رو) روآ $ن 22-ا'  2%  SL L- >Jها اق )أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
إزا ا Sروآ رو) روآ $ن 22-ا* ( $_ *) SL L-وJت   L5ا)' ) S Jأ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
اRS5ك اhه ا  *Lا Sروآ رو) روآ $ن) 22-أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
إ *%ا[زا  ا Sروآ رو) روآ $ن141-ب ا'  2%  SL L- >Jها اق )أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
إزا ا Sروآ رو) روآ $ن141-ب ا* ( $_ *) SL L-وJت   L5ا)' ) S Jأ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
اRS5ك اhه ا  *Lا Sروآ رو) روآ $ن141-ب )أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(
إ *%ا[زا  ا Sروآ رو) روآ $ن141-ب )* ا ت ا L1ا T7ا 1ردة ا'  2%  SL L- >Jها اق )أ Bن
3رات ا 5د ا@وزون(
إزا ا Sروآ رو) روآ $ن141-ب )* ا ت ا L1ا T7ا 1ردة ا* ( $_ *) SL L-وJت   L5ا)' ) S Jأ Bن
3رات ا 5د ا@وزون(
اRS5ك اhه ا  *Lا Sروآ رو) روآ $ن141-ب )* ا ت ا L1ا T7ا 1ردة )أ Bن 3رات ا 5د ا@وزون(

2-1
1-2
2-2

2-3-4
3-3-4

2010
  %

2011
  %

2012
  %

2013
83.0

2014
83.0

2015
74.7

2016
74.7

2017
74.7

ا)ع
  %

  %

  %

  %

83.0

83.0

74.7

70.5

66.4

  %

2,167,033

70,000

0

22,184

0

0

0

0

2,259,217

162,527

6,300

0

1,997

0

0

0

0

170,824

1,070,100

0

842,750

311,240

0

117,060

0

2,341,150

80,258

0

63,206

23,343

0

8,780

0

175,586

0
0
0

*  pا ا) *) K J Lا%ع ا1

  1ـ  Petra Engineering Industries Coو  رج  ها اق.

ا('& -3 4أ :6ا)#ول ا" A$Bا@  D"Eا(&4
.1
أ.9

$! 5ي ا |   *) $ا_$ا zeا  Lا) *) K J Lا%ع ا *) jا  1ا-دة )* ا  -2

5

4,600,367
346,410
4,946,777
17.44
*6.88
29.87
0.00
*1.19
27.60

0.00
0.00
11.31
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ا('& -4 4أ@ 4 : 6ر& و HFGا('$
1

 5ف  $$L 9fا   و dUا    2dآ  1U  -$IأG%اء:
)أ(

$1 $$Lود _fن اLم ا$-ز   ا ا) >J Lا_ -$ا  J $( L1ا )  ('
&زا ا اد ،وآ   إS5م  97ا _Bت )  ،Sوآ   ارط (^ .6( Sو  *wأن _
ا >J $$Lا اد ا 1ة 0وزون ا* أز pآ  ! $Iة    ا@ 21 ،d_Dادة،
وا    %ا ا 71واا eذات ا Yا* أد1 ،pUح  ( $ )  D0ت
!  ا    *) $ w   r  Jا<(Dت ذات ا  Yخ .و  *wأن  T1ا$$L
ا^  ء آ  >Jا[!Dزات وا$7ات وا-ت ا 97 d$ا _Bت ار*) %
ا ،d7وأن ('  >Jأي $ wات $dأ  >Jا|$وف )* ا ،وأن Lم  $ uذ  ا( ت
ذات ا .Yو  *wأن _ ا $$Lأ^  ( >Jت  Jأي $ wات Lر(TdU) d7 D
ا   ا   1ا ،SL '1آ-ت ا ،$ Ufو ت ا75ام ا$و *) DإJدة {  Y7
ا~ RUل    ا_ >J ،-$ا  -ا  Yص  *) K Jا$Lة   7ها اق ،أو  $ uذ
 ا$ wات ،وأن Lم $رات و< .Sو *dw 5ا $$Lا$1ود  H %ا 1ات ذات اY
ا-دة )* ا$Lة ا)5  J$أ(  اق ،و [) إ> ذ أن _ أ^ ( ت J
ا@ *) d_Dا  1ا -؛

) ب(

 dU reD  'L- $$Lإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو) روآ  D $واRS5ك ا اد
ا_ر إ  *) Sا  -1أ ،9آ ه  )* ا$Lة ا)5  J$ب(  اق .و  $Lر
ا!  ا   RUف ذ L ( ،ها ا H 'L-آ U 2Bص _  -$ا_$ا zeو(
أن Lم ا  'L-اRS5ك !  Hا 1ات ذات ا >J Yا  -ا-د )* ا$Lة ا)5  J$أ(
 اق ا*  _ $ا!  إ> S J 'L- $$L 1؛

) ج(

وB_  *dU 9yت ا*  SD > S Hd^ُ 5ا  1ا 2B L (Gا_ -$ا ،
 Hإ$از ا$ا  Tا@ d_Dو Hأ Uا!رب ا  1واLم ا$-ز )*    ا_$ا zeاL1
(  اJر؛ وL5م ا Dت ا  اردة )* ا 21 d7ا  1ا .  Lو  *wأن ^
ا  9yأ^ ا[Iرة إ> ا d7ا_ واLم ا$-ز  J R^) ،أي $ wات    
ا | ر أن $dأ  >Jا d7ا_ .و  *wأن  *dwها ا  9yا 1ات ا-دة )* ا$Lة
ا)5  J$د(  اق .آ   *wأن -د ا   Y 9yا$ wات ا* أد >J pUاd7
ا_ وأن Lم $  1ا  .Sو   Lو 9yا@ d_Dا  L1آ!Gء    Dا < L
ا^  ا $$Lا$1دي   2%ا$Lة ا)  J$ب( أcRJ؛

)د(

!   Jا( ت ا   اL H ! y7ر $ا   ا  1و TdUا   ا  1اL
 RUل J3ة  Dت  >Jا[ .pD$Dو(5ل ه cا( ت ا   ،ا* ( 21 SL
ا  1ا H   Lآ  ،-$I 2Bآ  Rا$1ود وا  9yا7ص ) $$Lا $|Dا$Lة
ا)1  J$أ( أ (cRJوا) d7ا $|Dا$Lة ا)1  J$ج( أ ،(cRJو dUا   ا  1وأي
$ wات )* ا d7ا_ ،و D *dw5ا$ات ا  Gوا _Bت؛ و

) ه(

ا* $L) Uات {7 ،ا( ت ا اردة )* ا$Lات ا)1   J$أ( إ>

    G%ي 
) 1د( أ.cRJ

6
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ا('& -5 4أّ1I :6ت ا #Kوا!دوار ا( "@ J
إن    ور dU yإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو) روآ  D $ه  KL 1   5 cو ة ا@وزون
-1
ا  ( S Sم -دة  أن  _f
ا (  Bون  HأGS%ة ا  -ذات ا Yوأ^ ا$7اء ا B
RUل    ا_$وع .آ  |  (  5و$ L1  Bا 2D%  (%ا آ ا ة ا 'L-  1 e$
اRS5ك
ا('& -6 4أ :6دور اآ ا'$ة اM
1

 5ـ ن ا آـ ا 1 e$ـ h1و J ! Jـ  ا@ >J _ d_Dا@:*  3
)أ(

ن ا   'Lّ -ا@داء وا 'Lّ -ا*  >^Lها اق وا[$%اءات واّdت اا U
y
 >J ،K yا   -ا ّ )*  dUإدارة إزا ا  اد ا Sروآ رو) روآ  D $اّ 7
اّ 7
؛

) ب(

J1ة ا )* إJـاد  TdUا   واLرــ $اL Rـ  >Jا  -ا ـ )* ا ـ -4أ9؛

) ج(

 L1 'ّL- Lإ> ا!  ا    أن ا@هاف  pLL- 3وأن ا@ d_Dا  1اS d$
 3أُآ >J pا  -اّ )*  dUا    _>  Hا  -4أ9؛

)د(

اfآّ  أ Uا!رب ا  1واLم ا$-ز ( اJر )* ا 5ت ا d7ا_ و)*
 TdUا   ا  1ا H  _ Lا $Lا)1  J$ج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا )ء dت ا[Rغ اL y7ر $ا   ا  1و TdUا   ا  1وا d7ا_ >J
ا  -ا-د )* ا  -4أ SL 9إ> ا!  ا  

) و(

ن    ا$7اء اL
ا 1 e$؛

$ا(%ت ا  Lا* (ّSت  Sا آ ا ة

) ز(

إ$%اء ّ Sم ا[$Iاف ا d؛

) ح(

ن و  %د ّ _ dU      ّ    wا    () L$dو  )_ 1وا[Rغ
ا J ' 3ا Dت؛

) ط(

)*   6Uا  J ! Dم ال و)$L Lة   11اق_ ،- ،ور  Hا
وا آ ا ة ا(و { Y7 ،Dا^ 7ت   97د ا Gا  Dو  آ وآ  ة أو
<  (  e؛

) ي(

ن ا~ ا)  S )  1  Jإ> ا(5ل ا$Ihات؛ و
ن أ 

) ك(

 LاJ1ة )  ('  Jا5 1ت ا( وا Jا[داري وا  J * Lا.2d

اL1

اhهّ

( ا_ور  Hا وأ Uأي راء (َ$ب  ( S JاJر L5 ،م ا آ ا ة ا U  1 e$ر آ ن
2
 L1و  $%& Kاء ا dU reD  'L-إدارة إزا ا اد ا Sروآ رو) روآ  D $واRS5ك ا اد
اآ رة )* ا  -1أ ،9و)%  Lـء Lـ$ة ا J$ـ )5ب( ـ اـق واLـ$ة ا J$ـ )1ب(  ا 
-4أ.9
7
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]ا('& -6 4ء :دور اآ ا'$ة ا( و
 ن ا آ ا(وh1 Dو  J ! Jأ .d_Dو-د ه cا@ *) d_Dا d7ا_ ،و_ >J
1
ا@:>J 3
)أ(

 LاJ1ة )* إJاد ا5 1ت ا(   Jا2d؛

) ب(

J1ة ا )*    و   Lا@ d_Dا*   Sا آ ا ة ا(و ،Dوا %$ع إ> ا آ
ا ة ا^  1 e$ن   ' 1ا *) Hا@d_D؛ و

) ج(

L Lر J $ه cا@ d_Dإ> ا آ ا ة ا 1 e$ـ [درا *) S%اLر $ا!( >J
ا  -ا ارد )* ا  -4أ.9

ا('& -7 4أU. :6ت  Aا(&#E ST 4م اV(Wل

و)$L Lة   11ها اق ~ 6 7  ،ا  اL {ّY7ار  279دور أ J * $آ ّ
1
آ  $uام  ا اد ا 1ة 0وزون  اRS5ك اي !وز ا 1ى ا-د )* ا  2-1 9Yا  -2
أ S ) 'L-   5   9اSف ا-د )* ا  2-1 9Yا  -2أ.9

8
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اـ ا و ا ون
اّق    وا! $ا ! "#وق ا #د ا'&اف
 )ن  *+ا-.#/ك ااد ا.روآ!رو!روآ1
   )"ا"( وا +,ا&'( )*  "  +اء !" # $
ّ ها اق اه 
-1
ا*.ل ا&ا  67ا ّد ا+5ة 4وزون اّ1دة "! ا   -1أ") :ا ا ّد"( إ? آ  = 7ره 438.40
 أ+Cن 7رات ا+.د اAوزون  1ل  / &+ 1آ Eن ا I ?J  2016 !Eا,اول ا&  +و آ ل
 &Eل.
 ا") اـ  ?Mاام 1ود اST.ك ا +5ي  ا ّد  ?Mا 1+اّ "! ا :Pا 2-1 !O"A
-2
ا   -2أ") :اAهاف وا "( " M SVا,ول ا& # $ !+و آ ل  &Eل  I ,ا اد
اWر إ  !" Tا  -1أ .:و Oا أ X O ،XّEها اق وو"ء ا +,اّT*  +ا   Tاّ1دة "!
ا&Oة  O ،3ا 6C !" )1أو    !ّOا   ا+Pوق ا*ّد ا&CAاف A 5+ي اST.ك  اد
,وز ا 5ى ا1د "! ا :Pا  2-1 !O"Aا  -2أM :ر\ ا ^$ة ا !"  ]T+اV $ت  '6
ها اق  I ,ا اد ا+5ة 4وزون ا1دة "! ا  -1أ ،:و"  *) _ي اST.ك ,وز ا 5ى
ا1د   دة "! ا Pف ا) ،3-7-4 ،3-6-4 ،3-5-4 ،3-4-4 ،3-3-4 ،3-2-4 ،3-1-4  O"AاST.ك
اcه ا  (!Oآ  ا اد.
 eاأ& "  ?M ،
ره ً+ل ا ا Xا1دة "! ها اق  ،ا") ا +,ا ، +
-3
 eاأ،
ا  اّ1د "! ا :Pا  1-3 !O"Aا   -2أ . :و &" .ا +,ا  +ها ا  ،
"! ا'Mت ا +,ا  +اّ1دة "! ا   -3أ'") :ول ز  !+ا" ?M Oا "(.
 ا") ا   + ?Mها اق و" g^$ Oا  M^Oاf Oزا ا اد ا Tروآ رو" روآ& . E
-4
   ) O1ود اST.ك اآ رة
وو"&O Oة ا&)5  Mب(  ها اق . ،ف  Oا إ'&اء ّ O5 )ّO1
 اد آ _! "! ا  2.1 :Pا  -2أ  :ها اق .و&, .ى ا ) O1اWر إ  Xأ :   \SM
ا آ ا  ]+أو اّ+ة ا*. +
 I+.ا +,ا O M  +ا  و", ًOول ا  !+ا" ?M Oا  "!  Mم و"ء ا
-5
&Wوط ا  =  Eأ 7 I .ا'ع ا +,ا  +ا1د "! ا,ول ا  !+ا" ?M Oا :
)أ(

أن  ن ا  )O 7اAهاف ا1دة "! ا  2-1 :Pا  -2أ I , :ا +5ات ا*.ّ+
وا +5ات ا*  +ه! '  Iا +5ات  +ا +5ا!  T " lا ا" ?M Oها اق .و?+5
ا +5ات ا!  ' "  Tاام Sfغ  Eت ا&ا nا !" &^Oر mاO*Eد ا'ع ا+,
ا  +اي Oم "  6C Xا ؛

)ب(

أن  ا ) O1  O5  W )O1ه\ اAهاف ،إ إذا &7رت ا +,ا  +أن ها ا)O1
 ^ & rب؛

1
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) ج(

أن  ن ا 7 7م Oر& ا  +ا ?M  +5ه  tا  -4أO  J") :ر& و g^uا(" +
 !^vآ   +.ا +5ات ا   Oا ،O5و & Wإ? أ 5 )O 7 XEى Oم  ا +
 ^WE4ا! &ُJع "  !" Tا&Wا] yا ا")  O. T Mوأن *ل &xف ا  اح 
ا 1&Wا ا")  !" 20 M  O. T Mا] وأن ا&Wا] yا&uAى ا ا") l"&x 7 T M
 ؛

)د(

أن  ن ا ّ7 7م  ?M  +.  + ^uه  tا   -4أ !^v :آ TE ?   O +.
ا +5ا! ُ^   T " 6ا 1&Wا   ?VOا,ول ا ،  !+أو ?   Mاآل
'  Iا ^WEAا اردة "   !" Xا 1&Wا& uAة؛

أن  ن ا 5+ ،   l7  1إ? '  Iا^ت ا Oإ? ا'ع ا وا5
) ه(
و *\ '  ،د |Eم و& + !+Cا { uوا  )*  " {P1اردات  ا اد
ا Tروآ رو" روآ&  ، Eو )^+ +MاEf ،&Aج واPدرات ،و_ن ا|+م  Vال
ا ,ول اf !+زا ا اد ا Tروآ رو" روآ&   Eا P+ص & !" X Mو آ ل
 &Eل ة ها اق.
 .ف  Vا إ'&اء ر xد^WEA ) 7ـ ?VO Xها اق .و .ف & xا5ّ.cت اّ1دة "!
-6
ا ـ  -5أ5ّ.c") :ت ا& xواAدوار"( و~   + Mا ^WEAا!  g^u T+Vا  +ا  +5اO5
و"A ًOدواره وc5و  Tاّ1دة "! ا  -5أ .:و IV$ .ها ا& xأ )ّO1 ًVا ?M ّO5ا 1+اّ
"! ا&Oة  4أ.\SM
و ا") ا +,ا ?M  +أن  ن ى ا &و !" EإMدة  { P$ا~ ا ا")  ،T Mأو 'ء 
-7
ه\ ا~ و" &ّv ًOا|&وف  ،أ'  ) O1أ !" #u .اST.ك وإزا  اد ا1دة "! ا  -1أ::
)أ(

إMدات ا { P$ا ّ+Pآ*Sت ر]  6, ّ5أن ُ ً=)  ًO5إ "! O  +.  + ^u
 5ه    !" I7ا&Oة ا&) 5  Mد( أ \SMأو آO ]7  +.  + ^$ y  O+م = E
أ 7 I .أي ا'ع  +,ا   +ا" .T M Oو*) ا& vات ا&] :!   5
أن *)  Oا Mأو . .ت ا+Pوق ا*د ا&CAاف؛

)(1

ا ]5ا! 

)(2

ا& vات ا! cدي إ? * أي &Jط  &Jوط ها اق؛

)(3

ا& vات "! ا 5ت ا    +5ا& {P$ادى ا آت ا  ]+أو ا+ة
 :$ا&Wا]y؛

)(4

   Oإ? ا&ا nأو ا & r ^WEAار' "!  ^uا  +ا  +5ا*ة ا، 1
أو إزا أي WEط   ^uا  +ا !" 30 M X    ، +5ا]   ,ع
    1&J &u :ا") T M؛

) ب(

إMدات ا & r {  P$ا ّ+ Pآ*Sت ر]    " ، 5إد' ^u !" Tا  +ا +5
ا ا")  ،T Mوا!   ن   7 ]+Mا ، +و ّ إSغ ا +,ا &&O !" TE_W  +ا +
ا +5ي ا) S؛

) ج(

إذا &7ر ا أ=+ء   +ها اق إدuل   & r   '  +ا   '  +ا ^u !"  &Oإدارة
إزا ا اد ا Tروآ رو" روآ&   Eا ا")  * ،T Mا P1ل   ?Mا" Oا +,ا +
آ,ء    +.  + ^uأو  ^$ y O+ا ا")  .T Mو 6,أن ُ1د "! ا^ 6اOم & v
2
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ا   '  +ا   :ا  "fا&^  Tوا &=Aا ?M 1ا+خ وأي اSuف "! أ+Cن
7رات ا+.د اAوزون ا!   .إزا )^+ 5 ،Tا .&Aو ا") ا  ?Mأن ا " رات
ا !" 1ا   :ا  "fا* & v Oا c.  '  +دي إ?  5 #uى ا 
ا 6'  Wها اق و"  O؛ و
)د(
-8
 !:

  .ف *د أي ~   Oإ? ا+Pوق ا*د ا&CAاف ى اTEء   ا 1&Wا& uAة
ا  6'  *7ها اق.

 .ف ُ ? اهم  ?Mو' Xا  + 1ا !" ^WEAا^Oـع ا&$ !Mـت ا&ـ ،وxu P
)أ(
) ب(

أن  *5ا ا&و Eا   ' 6ها اق * ,ا  'ت ا ّx$ا! &^ 7أ
Suل   +ا&Wوع؛
أن _ uا وا آت ا  ]+وا+ة ا**  +
 100/41وSu 6/49ل   +ا.^$

اMر ا  ا&Wوط ا اردة &Oر

 ا") ا  1 ?Mاc5و  ا M Wإدارة و  +ها اق و Mآ" ا ^WEAا!  Oم  Tأو
-9
ا! ُ  X+M  E T I^Vأ' ا "ء ات  ' 6ها اق .و 7وا" lOا ] ?M !+أن  ن
ا آ ا+ة ا&] ")  5ا آ ا+ة ا&]  ^WE_ )*  " (" 5ا  ' 6ها اق .و ُ ا") ا ?M
 Mت ا  Oاورّ ا! &,ُ 7ي "! إCر &ا nأMل ا& xوا  Oا* +Pوق ا*ّد ا&CAاف أو "!
إCر & nEا  OاA Iي  ا آت ا+ة ا&Wآ "! ها اق.
 . -10ن ا آ ا+ة ا&] c5  5و  Mن ا g ^$ا I , )5+ا ^WEAو +ه واSfغ T+M
 ' 6ها اق !"  ،ذ   . ?Mال  ا &P1ا )O1ا O5و"&O Oة ا&) 5  Mب( .و ا")
 eاأ ?M ،و ا آ ا+ة ا&]  .&  5م اّ+ـ "! ا :Pا 2-2 !O"A
ا +,ا  +
ا ـ -2أ.:
 !" -11ل Mم  ّ اA ،ي   6.ا.Aب ) O1  ،اAهاف ا*( Oزا ا اد ا1دة "!
ا :Pا  2-1 !O"Aا  -2أ ،:أو  ?M \,Mأي و' M &u Xال Tا اق O ]+*" ،ا _ XE
)  Xا P1ل  ?Mا  و", ًOول ا ا" ?M Oا  .و +, )1ا&O 65 ، +ه ،أن * 
ّ 1
ا  إ? و* Xو", ًOول ز  yO+ !+ا" ?M Oا  ّ1د\ ا +,ا *  +أن &ه ا  ?Mو"]X
 " اا Xا! آن  ا&Oر أن  1&J 5 7 )O1ا  ا  "! إCر 'ول ا ا" ?M Oا .
و*&ف ا _ , XEز  +,ا  +أن   7 #$ا    Oاّ1دة "! ا   -7أV $") :ت "!
ا  M 65م ال"( M ،آّ آ  &rام  V $ت اST.ك  & rاُ,+ة "! أي   +.ا +5ات،
Oرة _+Cن 7رات ا+.د اAوزون .و .ف  7+ا +,ا  +آ   ت Mم ال ا Tا اق
 ?Mة ،و $إزاءه ا&Oارات ذات ا .Pو* ا$ذ ه\ ا&Oارات  W  ،ا 1ا* O]M  +أم ا&Wا]y
ا Oو"&O Oة  5أ.\SM
   &x+M IV$  -12ها اق *  ?Mأ.س أي &7ار  +,ا !"  +ا?M &=c 7 O5
  أ &WوMت أ&uى "! M^7ت اST.ك أو أي أ ^WEأ&uى ذات  !" xا.

3
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 . -13ف  6 ,5ا Aي  O* 6Cل  ا +,ا  +و ا آ ا+ة ا&]   + & 5   5ها
اق .و +ع uص  X Mأن    yآ ا+ة ا&]   5اSCfع  ?Mا* ت ا&Vور   )O1ال
Tا اق.
  -14إ,Eز ا&  اAو?   ^uإدارة إزا ا اد ا Tروآ رو" روآ&   Eواق ا&Oن !" T
 TEا +5ا  1 +. &uد "   Tأ 5 ?P7ح  5 !'f Xى اST.ك "! ا  -2أ .:و"! 
Oء أ&' O* ^WEى ا !" T c+ا ^$وا1 O+ت ا   T Mو"&O Oة ا&)5  Mد( وا&Oة _'& 5" ،7
إ TE ? Tا +5ا    +ا ^WEAا . Oو &5.أ ^WEاSfغ ا P+ص  !" T Mا&Oات
إ Tإ إذا دت ا +,اSu  +ف ذ .
ا&)1  Mأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ :إ?
 I ' + -15ا&Wوط اّ1دة "! ها اق &Pاً   .ق &و آ ل  &Eل و ?Mا 1+اّ "!
ها اق .وآ" ا1^Pت ا !" *5ها اق  Tا* ?+ا 5+ب إ  !" Tا&و آ ل1   ،د
ا +,ا & r  +ذ .
"-ت
ا   -1أ ::اـ اد
ادة
ا Tروآ
ا Tروآ
ا Tروآ
ا Tروآ
ا Tروآ
ا Tروآ
ا Tروآ
ا ,ع

رو"
رو"
رو"
رو"
رو"
رو"
رو"

روآ&
روآ&
روآ&
روآ&
روآ&
روآ&
روآ&

ن123-
ن141-
ن–141ب
ن–142ب
ن–21
ن–22
ن–225

ا&")

اM ,

'
'
'
'
'
'
'

اAو?
اAو?
اAو?
اAو?
اAو?
اAو?
اAو?

 ^OEاء  !'fاV $ت "! اST.ك
)_+Cن 7رات ا+.د اAوزون(

515.76

4
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ا -2 4"#أ :6ا'هاف وا4#
ا 6
1-1

ادات
'ول V $ت &و آ ل  &Eل  اد
ا&") '  ،ا M ,اAو? )أ+Cن 7رات
اST.ك اAوزون(
ا 1ا ?P7Aا 5ح ST.S Xك ا !
  اد ا&") '  ،ا M ,اAو?
)أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
ا  ا)   X Mآ ا+ة ا&]  5
ا ]) !+دور أ& !(
   :د Mا آ ا+ة ا&] )  5دور
أ& !( %7.5
إ'! ا  ا) ) X Mدور أ& !(

2-3
3-3

 ,ع   ا) Mدور أ& !(
إ'! ا   :ا) ) T Mدور
515,327
515,327
0
3,900,877
0
5,375,000
أ& !(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن 123-ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن 123-ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن) 123-أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن 141-ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن141-ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن) 141-أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن141-ب ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن141-ب ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن141-ب )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن142-ب ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن142-ب ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن142-ب )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن 21-ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن 21-ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن) 21-أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن 22-ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن 22-ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن) 22-أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إ'! اfزا  ا Tروآ رو" روآ& ن 225-ا)  6'  TO O1 ?Mها اق )أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
إزا ا Tروآ رو" روآ& ن 225-ا! * &W !" TO O1وMت   O.ا") ) T Mأ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(
اST.ك اcه ا  !Oا Tروآ رو" روآ& ن) 225-أ+Cن 7رات اST.ك اAوزون(

2-1
1-2
2-2
1-3

1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4
1-7-4
2-7-4
3-7-4

2013

2011
  '

2012
  '

  '

  '

515.18

5,000,000

0

3,628,723

0

375,000

0

272,154

0

35,953

5,000,000

0

3,628,723

0

479,374

ا$ع
  '

2014

2015

2016

515.76

515.76

464.18

464.18

515.76

464.18

438.40

479,374

479,374

9,587,47
0

35,953

719,060

479,374

  '

375,000

272,154

0

5

0

35,953

35,953

9,587,47
0
719,060
10,306,5
30
0
0
1.13
0
0
0.94
94.60
0
67.94
0
0
0.79
0
0
0.74
8.42
0
341.12
0
0
0.08
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ا -3 4"#أ :6ا$ول ا! Bا C!D Aا4#
.1
أ.:

&, .ي ا   !" &|+ا&Wا] yا  Oا" !" X M Oا'ع ا !" & uAا +5ا1دة "! ا  -2

ا -4 4"#أA 4E : 6ر و HFGا"#
1

 .ف _ &&O :ا  +و ^uا 6^  +آ  5u  1&Jأ'اء:
)أ(

&5 &&Oود& ،د "  Xا Eت  65ا +5ا_W ،  Oن اOم ا&1ز  +ا +5ا&&O O5
ا ،)5و* )   ?Mا "  *) (زا ا  اد ،وآ   إT.م  :$اCW+ت " ،T
وآ   ارط * .#* TVو !v+أن  Wا ?M &&Oا اد ا+5ة 4وزون ا! أزl
آ&J , +ة   +ا 65 ،^WEAادة ،وا   '  +ا ا $5واا] ذات اP
ا! أد5 ،luح  * & "  E4ت  +,ا !" & v  n+ M  +ا=*Eت ذات
ا+ Pخ .و !v+أن  g5ا &&Oا Vء آ  ?Mا,Efزات وا&$ات وا1ت
ا&^  :$اCW+ت ار' "! ا ،^$وأن *)  ?Mأي & vات ^&أ  ?Mا|&وف
"! ا ،وأن Oم  & rذ    ا* ت ذات ا .Pو !v+أن  Wا &&Oأ?M V
* ت  Mأي & vات Oر (g^u) ^$ Eا  +ا  +5ا ،TO )5آ1ت ا_،& u
و ت ا$.ام ا&و !" EإMدة  { P$ا~ Suل   +ا ?M ،1&Wا 1+ا P+ص
 !" X Mا&Oة   7ها اق ،أو  & rذ  ا& vات ،وأن Oم &رات و= .Tو!^v .
ا &&Oا&5ود '  Iا +5ات ذات ا Pا1دة "! ا&Oة ا&)5  Mأ(  اق ،و 
 "fإ? ذ أن  Wأ * Vت  Mا !" ^WEAا +5ا 1؛

) ب(

 ^u n]E  )O1 &&Oإدارة إزا ا اد ا Tروآ رو" روآ&   EواST.ك ا اد
اWر إ  !" Tا  -1أ ،:آ ه  "! ا&Oة ا&)5  Mب(  اق .و  &Oر
ا +,اSu  +ف ذ  O * ،ها ا I )O1آ u 6Cص   1&Wا&Wا] yو*
أن Oم ا  )O1اST.ك  I ,ا +5ات ذات ا ?M Pا 1+ا1د "! ا&Oة ا&)5  Mأ(
 اق ا!   &Wا +,إ? T+M )O1 &&O 5؛

) ج(

وCW+ !^u :xت ا!  TE ? T I^Vُ .ا +5ا*  6C Oا 1&Wا ،
 Iإ&از ا&ا  gا ^WEAو Iأ uا,رب ا  5واOم ا&1ز "!   +ا&Wا] yاO5
*  اMر؛ وO.م ا Eت ا  اردة "! ا 65 ^$ا +5ا .  Oو !v+أن V
ا  :xأ VاJfرة إ? ا ^$ا WواOم ا&1ز  M SV" ،أي & vات    +
ا |+ر أن ^&أ  ?Mا ^$ا .Wو !v+أن  !^vها ا  :xا +5ات ا1دة "! ا&Oة
ا&)5  Mد(  اق .آ  !v+أن 1د ا   P :xا& vات ا! أد ?M luا^$
ا Wوأن Oم & 5ا  .Tو  Oو :xا ^WEAا  O5آ,ء   Eا = Xx  O
ا &&Oا&5دي  ' 6ا&Oة ا&)  Mب( أ\SM؛

)د(

  M ,ا* ت ا   اO I , x$ر& ا  +ا  +5و g^uا  +ا  +5اO
 Suل M7ة  Eت  ?Mا .lE&Efو*.ل ه\ ا* ت ا   ،ا! * 65 TO
ا +5ا I   Oآ  ،1&J 6Cآ  Sا&5ود وا  :xا$ص ) &&Oا &|Eا&Oة
ا&)1  Mأ( أ (\SMوا) ^$ا &|Eا&Oة ا&)1  Mج( أ ،(\SMو ^uا  +ا  +5وأي
& vات "! ا ^$ا ،Wو E !^v.ا&ات ا  +واCW+ت؛

) ه(

 '  +ي 

ا! &O" uات {$ ،ا&Oات ا&)1   Mأ( إ? )1د( أ.\SM
6
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ا -5 4"#أّ/K :6ت ا Jوا'دوار اI A! #
1

 O.م دا]&ة ا Su  tل   57اAوزون (دارة   Mا&ا 7وM5ة ا آ ا+ة ا&] . 5

2

&  .ا 7و 1اST.ك و"E  Oت ا& &P  .وا& .اد ا اد ا!  T 1اوا]&
ا   1ا*. +

3

 O.م دا]&ة ا  I , tا Eت وا* ت ا  واSfغ   !"  +. T+Mا  Mا T7O1.أو  7ذ :
O Oر&   +.ل اST.ك ا اد  EAاAوزون؛ و
)أ(
) ب(

O Oر&    +.ل اّ Oم "!  ^u  +إزا ا  اد ا Tروآ رو" روآ& +,  E
ا+P  +وق ا*د ا&CAاف.

$5.م دا]&ة ا  tوا آ ا+ة ا&] c T'  5ه &'f O5اء   Oآّ! وA !M Eداء  +
4
 ^uإزا ا اد ا Tروآ رو" روآ& . E
 T, &" .ا  Oا  E fا    xل إ? ا* ت ا  +وا  ذات ا* ^u  + 7Sإزا
5
ا اد ا Tروآ رو" روآ& . E
 *.ا T,ا!  O.م   OوّOم ا]&ة ا  tوا آ ا+ة ا&] &&O  5ا ]   TE +M S
6
آ   M n]+ SJ ، +.  + ^uا  Oوأ   xت  51أو ا* .آ  6,أن  Wا&&O
 eاام &Wوط ها اق.
ا]!   ?Mا 
 O.م ' TاM(  Oاد &&Oه ا !]T+و XOا]&ة ا  tوا آ ا+ة ا&]  "  5ر ?M T P
7
* Oت و&Jو ت دا]&ة ا  tوا آ ا+ة ا&] . 5
 M.دا]&ة ا  tا &&Oا !]T+و O.م ا آ ا+ة ا&]  XO  5إ? ا'ع ا +,ا  +ا*!+
8
&" ^u X* Oا  +ا  +5واOر&.
ا -6 4"#أ :6دور اآ ا"ة اM
1

 .ـ ن ا آـ ا&]  5ـ c5و M , Mـ  ا1 ^WEAد "! و= Oـ ا&Wوع  ?Mا 1+ا!:
ن ا   )Oّ 1اAداء وا )Oّ 1ا!  ?VOها اق وا&'fاءات وا^ّت اا u
)أ(
x
 ?M ،X xا  1+ا ّ "!  ^uإدارة إزا ا  اد ا Tروآ رو" روآ&   Eاّ $
اّ $
؛
) ب(

M5ة ا "! إMـاد  g^uا  +واOرــ& اO Sـ  ?Mا 1+ا ـ "! ا ـ -4أ:؛

) ج(

 O5 )ّO1 Oإ? ا +,ا   +أن اAهاف  lOO1 7وأن ا ^WEAا  +5ا&^ T
 7أُآ ?M lا 1+اّ "!  ^uا I ?W   +ا  -4أ:؛

)د(

ا_آّ  أ uا,رب ا  5واOم ا&1ز * اMر "! ا .ت ا ^$ا Wو"!
 g^uا  +ا  +5ا I  W Oا &Oا&)1  Mج( و)1د(  ا  -4أ:؛

7
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) ه(

ا "ء ^ت اSfغ اO x$ر& ا  +ا  +5و g^uا  +ا  +5وا ^$ا?M W
ا 1+ا1د "! ا  -4أ TO :إ? ا +,ا +؛

) و(

ن   +ا&$اء ا+O
ا&]  5؛

&ا'*ت ا +Oا! *ّTت  Tا آ ا+ة

) ز(

إ'&اء ّ Tم ا&Jfاف ا^ ؛

) ح(

ن و'  د ّ  ^u  +   ّ    vWا *" O&^  +و  "W 5واSfغ
ا M ) 7ا Eت؛

) ط(

"!   #uا  M , Eم ال و"&O Oة   11اقW ،1 ،ور  Iا،
 { P$اV $ت  + :$د ا ا  Eو  آ وآ +ة أو = +*  ]+؛

) ي(

ن ا~ ا"  T " +5  Mإ? ا*.ل ا&Jcات؛
ن أ 

) ك(

 OاM5ة "  *)  Mا. 5ت ا* وا Mاfداري وا +M !+Oا^.6

اO5

اcهّ

* اWور  Iا وأ uأي راء *&َب  * T+MاMر O. ،م ا آ ا+ة ا&]  u  5ر آ ن
2
 O5و  &'( Xاء ا ^u n]E  )O1إدارة إزا ا اد ا Tروآ رو" روآ&   EواST.ك ا اد
اآ رة "! ا  -1أ ،:و"'  Oء &Oة ا&)5  Mب(  اق وا&Oة ا&)1  Mب(  ا  -4
أ.:
ا -7 4"#أU+ :6ت  BاD ST 4#م اP#Qل

و"&O Oة   11ها اق ~ # $  ،ا  اO {ّP$ار  186دور أ& !  Mآ ّ
1
آ  &rام  اST.ك اي ,وز ا 5ى ا1د "! ا  2-1 :Pا  -2أT " )O1  +.   :
اTف ا1د "! ا  2-1 :Pا  -2أ.:

8
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اـ ا و ا ون
اّق   ا ا وا #ا"!  وق ا" د ا&%اف
 (ن *) ا,-".ك ااد ا-روآروروآ0
 ا ا )"ا"( وا*) ا)  (  '& #$%اء !
ّ ها اق اه 
-1
( ,ا'7ل ا#ا  45ا ّد ا)3ة 2وزون اّ/دة ( ,ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 5ره
 47.74أ)Eن 5رات ا)7د اCوزون  /ل  / #) 1آ Gن ا J >K  2017 ,Gا*اول ا )L
#و آ ل  #Gل.
 ا(& اـ  >OاLام /ود اRS7ك ا )3ي  ا ّد  >Oا) /اّ ( ,ا 9Nا 2-1 ,M(C
-2
#و آ ل  #Gل *  Jا اد
ا   -2أ") 9اCهاف وا "( ( O RWا*ول ا! ,)L
اXر إ  ,( Sا  -1أ .9و Mا أ Y M ،YّGها اق وو(ء ا*) ا)  'ّSا   Sاّ/دة (,
ا#Mة  M ،3ا 4E ,( &/أو   L ,ّMا   ا)Nوق ا'ّد ا#ECاف )C 3ي اRS7ك  اد
*وز ا 3ى ا/د ( ,ا 9Nا  2-1 ,M(Cا  -2أO 9ر] ا!_ ة ا) ,(  ^Sا! Wت  4$
ها اق *  Jا اد ا)3ة 2وزون ا/دة ( ,ا  -1أ ،9و(  '& `ي اRS7ك *وز ا 3ى
ا/د   دة ( ,ا Nا 3-1-4 M(Cو  3-2-4آ  ا اد.
 aاأ# (  >O ،
ره)ً ل ا Lا Yا/دة ( ,ها اق  ،ا(& ا*) ا)  ،
-3
 aاأ،
ا  اّ/د ( ,ا 9Nا  1-3 ,M(Cا   -2أ . 9و #( 7ا*) ا)  ها ا  ،
( ,اO$ت ا*) ا)  اّ/دة ( ,ا   -3أ$") 9ول ز)  ,ا( >O Mا "(.
 ا(& ا   ) >Oها اق و( d_! Mا  O_Mاc Mزا ا اد ا Sروآ رو( روآ. G #
-4
   & M/ود اRS7ك اآ رة
وو(#M Mة ا)5  O#ب(  ها اق 7 ،ف  Mا إ#$اء ّ M3 &ّM/
 اد آ ` ,( ,ا  2.1 9Nا  -2أ  9ها اق .و#* 7ى ا & M/اXر إ  Yأ 9   ]RO
ا آ ا)^  أو ا)ّة ا') .
 J)7ا*) ا)   M Oا  و(* ًMول ا  ,)Lا( >O Mا  (O  ,م و(ء ا
-5
#Xوط ا  <  Gأ 5 J 7ا$ع ا*) ا)  ا/د ( ,ا*ول ا  ,)Lا( >O Mا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا  &M 5اCهاف ا/دة ( ,ا  2-1 9Nا  -2أ J * 9ا )3ات ا')ّ.
وا )3ات ا')  ه J $ ,ا )3ات ) ا )3ا S ( j ,ا ا( >O Mها اق .و>)3
ا )3ات ا S ( $  ,اLام Rcغ  Gت ا#ا lا ,( #_Mر kاM'Gد ا$ع ا*)
ا)  اي Mم (  4E Yا ؛
أن  ا & M/  M3  X &M/ه] اCهاف ،إ إذا #5رت ا*) ا)  أن ها ا&M/
 _ # pب؛
أن  ن ا 5 5م Mر #ا)  ا >O  )3ه  rا  -4أM  K") 9ر #و d_sا) "(
 ,_tآ   )7ا )3ات ا   Mا ،M3و # Xإ> أ 3 &M 5 YGى Mم  ا) 
 _XG2ا#ُK ,ع (  ,( Sا#Xا^ wا ا(&  M7 S Oوأن 'ل #vف ا  اح 
1
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ا /#Xا ا(&  ,( 20 O L M7 S Oا^ وأن ا#Xا^ wا#sCى ا ا(& j(#v 5 S O
 ؛
)د( أن  ن ا ّ5 5م  >O  )7  ) _sه  rا   -4أ ,_t 9آ SG >   M )7
ا )3ا   S ( 4_ُ ,ا /#Xا   >WMا*ول ا ،  ,)Lأو >   Oاآل
 J $ا _XGCا اردة (   ,( Yا /#Xا# sCة؛
أن  ن ا 3) ،   j5  /إ>  J $ا_ت ا Mإ> ا$ع ا وا3
) ه(
و '] $  ،د zGم و# ) ,)Eا y sوا  &'  ( yN/اردات  ا اد
ا Sروآ رو( روآ ، G #و &_) )OاGc ،#Cج واNدرات ،و`ن ا)zم  Wال
ا *ول اc ,)Lزا ا اد ا Sروآ رو( روآ  G #ا) Nص # ,( Y Oو آ ل
 #Gل ة ها اق.
 7ف  Wا إ#$اء ر vد_XGC & 5ـ >WM Yها اق .و 7ف  v#ا|3ّ7ت اّ/دة (,
-6
ا ـ  -5أ3ّ7|") 9ت ا v#واCدوار"( و}   ) Oا _XGCا d_s S)W ,ا)  ا  )3اM3
و(C ًMدواره و|3و  Sاّ/دة ( ,ا  -5أ .9و JW! 7ها ا v#أ &ّM/ ًWا >O ّM3ا) /اّ
( ,ا#Mة  4أ.]RO
و ا(& ا*) ا)   >Oأن  ن ى ا #و ,( GإOدة ! y Nا} ا ا(&  ،S Oأو L$ء 
-7
ه] ا} و( #ّt ًMا#zوف  ،أ & M/ $أ ,( s ~7اRS7ك وإزا  اد ا/دة ( ,ا  -1أ:9
)أ(

إOدات ا! y Nا ّ)Nآ'Rت ر^  4* ّ3أن ُ ً<&  ًM3إ (M  )7  ) _s ,
 3ه    ,( J5ا#Mة ا) 5  O#د( أ ]ROأو آ)M ^5  )7  ) _! w  Mم < G
أ 5 J 7أي ا$ع *) ا)   ا( .S O Mو'& ا# tات ا:,   3 ^#
أن '&  Mا Oأو 7 7ت ا)Nوق ا'د ا#ECاف؛

)(1

ا ^3ا ,

)(2

ا# tات ا| ,دي إ> ' أي #Kط  #Kوط ها اق؛

)(3

ا# tات ( ,ا 3ت ا    )3ا!# yNادى ا آت ا)^  أو ا)ة
! 9ا#Xا^w؛

)(4

   Mإ> ا#ا lأو ا # p _XGCار _s ,( $ا)  ا  )3ا'ة ا، /
أو إزا أي XGط   _sا)  ا ,( 30 O Y   L ، )3ا^  * ع
    /#K #s 9ا(& S O؛

) ب(

إOدات ا! # p y  Nا ّ) Nآ'Rت ر^    ( ، 3إد _s ,( S$ا)  ا )3
ا ا(&  ،S Oوا   ,ن   5 ^)Oا)  ،و ّ إRغ ا*) ا)   ##M ,( SG`Xا) 
ا )3ي ا& R؛

) ج(

إذا #5ر ا أ<)ء )  ها اق إدsل  )   # p   $ا )    $ا _s ,(  #Mإدارة
إزا ا اد ا Sروآ رو( روآ  G #ا ا(&  ' ،S Oا N/ل   >Oا( Mا*) ا) 
آ*Lء    )7  ) _sأو ) _! w Mا ا(&  .S Oو* 4أن ُ/د ( ,ا_ 4اMم # t
ا )    $ا   9ا  (cا S _#وا #<Cا >O /ا)خ وأي اRsف ( ,أ)Eن
5رات ا)7د اCوزون ا  7 ,إزا &_) 3 ،Sا .#Cو ا(& ا  >Oأن ا ( رات
ا ,( /ا   9ا  (cا' # t Mا )  |7  $دي إ>  3  sى ا 
ا 4$  Xها اق و( M؛
2
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)د(
-8
 :,

  7ف 'د أي }   Mإ> ا)Nوق ا'د ا#ECاف ى اSGء   ا /#Xا# sCة
ا  4$  '5ها اق.

 7ف ُ > اهم  >Oو Y$ا  ) /ا ,( _XGCا_Mـع ا! ,O#ـت ا#ـ ،وvs N
)أ(
) ب(

أن  '3ا ا#و Gا    4$ها اق '* ا  $ت ا! ّvا#_ 5 ,أ
Rsل )  ا#Xوع؛
أن ` sا وا آت ا)^  وا)ة ا')  '
 100/41وRs 6/49ل )  ا!_.

اOر ا  ا#Xوط ا اردة #Mر

 ا(& ا  / >Oا|3و  ا O Xإدارة و)  ها اق و Oآ( ا _XGCا M ,م  Sأو
-9
ا  Y)O  G S J_Wُ ,أ $ا (ء Lات   4$ها اق .و 5وا( jMا  Gو  >Oأن  ن ا آ
ا)ة ا")  3 ^#ا آ ا)ة ا _XG` &'  ( (" 3 ^#ا   4$ها اق .و ُ ا(& ا  O >Oت
ا  Mاورّ ا#*ُ 5 ,ي ( ,إEر #ا lأOل ا v#وا  Mا' )Nوق ا'ّد ا#ECاف أو ( ,إEر
 lG#ا  MاC Jي  ا آت ا)ة ا#Xآ ( ,ها اق.
 7 -10ن ا آ ا)ة ا|3  3 ^#و  Oن ا!_  dا) J * &3ا _XGCو) ه واRcغ S)O
  4$ها اق ,(  ،ذ   7 >Oال  ا #N/ا &M/ا M3و(#M Mة ا) 5  O#ب( .و ا(&
 aاأL >O ،و ا آ ا)ة ا 7#  3 ^#م ا ّ)ـ ( ,ا 9Nا  2-2,M(Cا ـ
ا*) ا)  
-2أ.9
 ,( -11ل Oم  ّ اC ،ي   47ا7Cب & M/  ،اCهاف ا'% Mزا ا اد ا/دة (,
ا 9Nا  2-1 ,M(Cا  -2أ ،9أو  >O ]L*Oأي و O #s Y$ال Sا اق M ^)'( ،ا ` YG
&  Yا N/ل  >Oا  و(* ًMول ا ا( >O Mا  .و )* &/ا) #M 43 ،ه ،أن ' 
ّ /
ا  إ> و' Yو(* ًMول ز)  wM) ,ا( >O Mا  ّ/د] ا*) ا)  ' أن #ه ا  >Oو(^Y
 ( اLا Yا ,آن  ا#Mر أن  /#K 3 5 &M/ا  ا  ( ,إEر $ول ا ا( >O Mا .
و'#ف ا ` * YGز *) ا)  أن !   5ا    Mاّ/دة ( ,ا   -7أW !") 9ت (,
ا  O 43م ال"( O ،آّ آ  #pام  ! Wت اRS7ك  # pاُ)*Lة ( ,أي   )7ا )3ات،
Mرة `)Eن 5رات ا)7د اCوزون .و 7ف ) 5ا*) ا)  آ   ت Oم ال ا Sا اق
 >Oة ،و! إزاءه ا#Mارات ذات ا .Nو' ا!ذ ه] ا#Mارات  X  ،ا /ا')   M^Oأم ا#Xا^w
ا Mو(#M Mة  5أ.]RO
   #v)O JW!  -12ها اق '  >Oأ7س أي #5ار *) ا)  ( ,ا>O #<| 5 M3
  أ #XوOت أ#sى (O_5 ,ت اRS7ك أو أي أ _XGأ#sى ذات  ,( vا.
 7 -13ف  4 *3ا Cي  M' 4Eل  ا*) ا)  و ا آ ا)ة ا  ) # 3   3 ^#ها
اق .و) ع sص  Y Oأن    wآ ا)ة ا  3 ^#اREcع  >Oا' ت ا#Wور   &M/ال
Sا اق.
  -14إ*Gز ا  #اCو>   _sإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو( روآ  G #واق ا#Mن ,( S
 SGا )3ا  / )7 #sد (   Sأ 3 >N5ح  3 ,$c Yى اRS7ك ( ,ا  -2أ .9و( ,
Mء أ#$ M' _XGى ا)|  ,( Sا!_ وا)/ Mت ا   S Oو(#M Mة ا)5  O#د( وا#Mة `$# 3( ،7
3
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إ SG > Sا )3ا  )  ا _XGCا . Mو #37أ _XGاRcغ ا) Nص  ,( S Oا#Mات
إ Sإ إذا دت ا*) ا)  Rsف ذ.
ا)1  O#أ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
 J $ ) -15ا#Xوط اّ/دة ( ,ها اق #Nاً   7ق #و آ ل  #Gل و >Oا) /اّ (,
ها اق .وآ( ا/_Nت ا ,( '3ها اق  Sا')> ا) 3ب إ  ,( Sا#و آ ل/   ،د
ا*) ا)   # pذ.

4
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! ,ت
ا"!  -1 3أ :5اـاد
ادة

ا&(#

ا* O

ا Sروآ رو( روآ #ن22-
ا Sروآ رو( روآ #ن–141ب
ا* ع

$
$

اCو>
اCو>

 _MGاء  ,$cا! Wت ( ,اRS7ك
)`)Eن 5رات ا)7د اCوزون(
45.90
22.10
68.00

ا"!  -2 3أ :5ا&هاف وا" 3
ا5
1-1

2-1

1-2
2-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4

2010

2012

2011

2013

2014

2015

ادات
$ول ! Wت #و آ ل
 #Gل  اد ا، $ &(#
ا*  OاCو> )أ)Eن 5رات
اRS7ك اCوزون(
53.70
57.67 59.67
  $
  $
  $
ا /ا >N5Cا 3ح Y
RS7Rك ا    ,اد ا&(#
 ، $ا*  OاCو> )أ)Eن
5رات اRS7ك اCوزون(
0
0
0
220,000
80,000
ا  ا&   Y Oآ 951,740
ا)ة ا)  3 ^#ا 7ا آ(
)دور أ(, #
0
0
0
16,500
6,000
   9د Oا آ ا)ة 71,381
ا)  3 ^#دور أ%7.5 (, #
0
0
0
220,000
80,000
إ ,$ا  ا& 951,740 Y O
)دور أ(, #
0
0
0
16,500
6,000
* ع    9ا) Oدور 71,381
أ(, #
0
0
0
236,500
إ ,$ا   9ا& 86,000 1,023,121* S O
)دور أ(, #
إ ,$اcزا  ا Sروآ رو( روآ #ن 22-ا&  4$  SM M/ >Oها اق )أ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
إزا ا Sروآ رو( روآ #ن 22-ا#X ,( SM M/ ' ,وOت   M7ا(& ) S Oأ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
اRS7ك ا|ه ا  ,Mا Sروآ رو( روآ #ن) 22-أ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
إ ,$اcزا  ا Sروآ رو( روآ #ن141-ب ا&  4$  SM M/ >Oها اق )أ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
إزا ا Sروآ رو( روآ #ن141-ب ا#X ,( SM M/ ' ,وOت   M7ا(& ) S Oأ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
اRS7ك ا|ه ا  ,Mا Sروآ رو( روآ #ن141-ب )أ)Eن 5رات اRS7ك اCوزون(
*  jا ا( ,( Y O Mا$ع ا ,Gوا#X 3آ ا)ر و )رج  ها اق.
  $

  $

  $

59.67

59.67

53.70

Total

2017
53.70

  $

47.74

  $

35,000

1,286,740

2,625

96,506

35,000

1,286,740

2,625

96,506

37,625

1,383,246
2.57
0
43.33
3.20
*11.00
7.90

ا"!  -3 3أ :5ا#ول ا EFا HI Dا" 3
.1
أ.9

#* 7ي ا)   ,( #zا#Xا^ wا  Mا( ,( Y O Mا$ع ا ,( # sCا )3ا/دة ( ,ا  -2

ا"!  -4 3أD 3J : 5ر  و MKLا"!
1

 7ف ` ##M 9ا)  و _sا)  _ 4آ  3s  /#KأL$اء:
)أ(

#3 ##Mود# ،د (  Yا Gت  43ا )3ا`X ،  Mن اMم ا#/ز ) ا )3ا##M M3
ا ،&3و' &   >Oا (  '& %زا ا  اد ،وآ   إS7م ! 9ا)EXت ( ،S
5
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وآ   ارط ' . ' SWو) ,tأن  Xا >O ##Mا اد ا)3ة 2وزون ا ,أزj
آ) * #Kة )  ا 43 ،_XGCادة ،وا )    $ا ا !3واا^ ذات اN
ا ,أد3 ،jsح  ' # (  G2ت *) ا)   ,( # t  l) Oا<'Gت ذات
ا) Nخ .و) ,tأن  d3ا ##Mا Wء آ  >Oا*Gcزات وا!#ات وا/ت
ا 9! _#ا)EXت ار ,( $ا!_ ،وأن '&  >Oأي # tات _#أ  >Oا#zوف
( ,ا ،وأن Mم  # pذ   ا' ت ذات ا .Nو) ,tأن  Xا ##Mأ>O W
' ت  Oأي # tات Mر (d_s) _! Gا)  ا  )3ا ،SM &3آ/ت ا`،# s
و ت ا!7ام ا#و ,( GإOدة ! y Nا} Rsل )  ا >O ،/#Xا) /ا) Nص
 ,( Y Oا#Mة   7ها اق ،أو  # pذ  ا# tات ،وأن Mم #رات و< .Sو,_t 7
ا ##Mا#3ود  J $ا )3ات ذات ا Nا/دة ( ,ا#Mة ا)5  O#أ(  اق ،و 
 (cإ> ذ أن  Xأ ' Wت  Oا ,( _XGCا )3ا /؛
) ب(

 _s l^G  &M/ ##Mإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو( روآ  G #واRS7ك ا اد
اXر إ  ,( Sا  -1أ ،9آ ه  ( ,ا#Mة ا)5  O#ب(  اق .و  #Mر
ا*) ا)  Rsف ذ M ' ،ها ا J &M/آ s 4Eص   /#Xا#Xا^ wو'
أن Mم ا  &M/اRS7ك *  Jا )3ات ذات ا >O Nا) /ا/د ( ,ا#Mة ا)5  O#أ(
 اق ا #X  ,ا*) إ> S)O &M/ ##M 3؛

) ج(

وEX) ,_s 9vت ا SG > S J_Wُ 7 ,ا )3ا 4E M 'Lا /#Xا ،
 Jإ#از ا#ا  dا _XGCو Jأ sا*رب ا  3واMم ا#/ز (  ) ,ا#Xا^ wاM3
'  اOر؛ وM7م ا Gت ا  اردة ( ,ا!_  43ا )3ا .  Mو) ,tأن W
ا  9vأ WاKcرة إ> ا!_ ا XواMم ا#/ز  O RW( ،أي # tات  )  
ا) zر أن _#أ  >Oا!_ ا .Xو) ,tأن  ,_tها ا  9vا )3ات ا/دة ( ,ا#Mة
ا)5  O#د(  اق .آ ) ,tأن /د ا   N 9vا# tات ا ,أد >O jsا!_
ا Xوأن Mم # 3ا  .Sو  Mو 9vا _XGCا  M3آ*Lء   ~Gا < Yv  M
ا ##Mا#3دي   4$ا#Mة ا)  O#ب( أ]RO؛

)د(

*   Oا' ت ا   ا!M J * vر #ا)  ا  )3و d_sا)  ا  )3اM
 Rsل O5ة  Gت  >Oا .jG#Gcو'7ل ه] ا' ت ا   ،ا43 SM ' ,
ا )3ا J   Mآ  ،/#K 4Eآ  Rا#3ود وا  9vا!ص ) ##Mا #zGا#Mة
ا)1  O#أ( أ (]ROوا!_ )ا #zGا#Mة ا)1  O#ج( أ ،(]ROو _sا)  ا  )3وأي
# tات ( ,ا!_ ا ،Xو ~G ,_t7ا#ات ا  )Lوا)EXت؛

) ه(

  ) L$ي 

ا#M( ~s ,ات y! ،ا#Mات ا)1   O#أ( إ> )1د( أ.]RO

ا"!  -5 3أPّ.Q :5ت ا Oوا&دوار ا" N D
و M7م ا ة ا 2  )Eوزون ' ' Sو J $ v# ,)Eا _XGCا' _! Mإدارة إزا
1
ا ادا Sروآ رو( روآ . G #وM 7م ها ا' Sإ> ا آ ا)ة اM  3 ^#ر )  O  )7  # #
ا!_ وذ  Rsل ا ة ا 2  )Eوزون.
و   &M/ J_W7غ أهاف اCداء >O ،ا) /ا/د ( ,ا!_#K ،آ  M3  /أو ه r
2
اX7ر  S' 5' M3  /ا آ ا)ة ا  3 ^#ى / 4E ,Mد   ا*) ا) .

6
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ا"!  -6 3أ :5دور اآ ا!ة اPS
1

 7ـ ن ا آـ ا 3 ^#ـ |3و O * Oـ  ا/ _XGCد ( ,و< Mـ ا#Xوع  >Oا) /ا:,
ن ا   &Mّ /اCداء وا &Mّ /ا >WM ,ها اق وا#$cاءات وا_ّت اا s
)أ(
v
 >O ،Y vا)  /ا ّ ( _s ,إدارة إزا ا  اد ا Sروآ رو( روآ  G #ا! ّ
ا! ّ
؛
) ب(

O3ة ا ( ,إOـاد  d_sا)  واMرــ #اM Rـ  >Oا) /ا ـ ( ,ا ـ -4أ9؛

) ج(

 M3 &ّM/ Mإ> ا*) ا)   أن اCهاف  jMM/ 5وأن ا _XGCا  )3اS _#
 5أُآ >O jا) /اّ ( _s ,ا)    J >Xا  -4أ9؛

)د(

ا`آّ  أ sا*رب ا  3واMم ا#/ز ' اOر ( ,ا 7ت ا!_ ا Xو(,
 d_sا)  ا  )3ا J  X Mا #Mا)1  O#ج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا (ء _ت اRcغ ا!M vر #ا)  ا  )3و d_sا)  ا  )3وا!_ ا>O X
ا) /ا/د ( ,ا  -4أ SM 9إ> ا*) ا) ؛

) و(

ن )  ا!#اء ا)M
ا 3 ^#؛

#ا'$ت ا )MاّS' ,ت  Sا آ ا)ة

) ز(

إ#$اء ّ Sم ا#Kcاف ا_ ؛

) ح(

ن و  $د ّ  _s  )   ّ    tXا)  _ '( M#و  (X 3واRcغ
ا O & 5ا Gت؛

) ط(

( s  ,ا  O * Gم ال و(#M Mة   11اقX ،/ ،ور  Jا،
! y Nا! Wت ! ) 9د ا Lا  Gو  آ وآ )ة أو <)^  ') ؛

) ي(

ن ا} ا(  S ( )3  Oإ> ا'7ل ا|#Kات؛
ن أ 

) ك(

 MاO3ة (  '&  Oا7 3ت ا' وا Oاcداري وا )O ,)Mا_.4

اM3

ا|هّ

' اXور  Jا وأ sأي راء 'َ#ب  ' S)OاOر M7 ،م ا آ ا)ة ا s  3 ^#ر آ ن
2
 M3و  #$% Yاء ا _s l^G  &M/إدارة إزا ا اد ا Sروآ رو( روآ  G #واRS7ك ا اد
اآ رة ( ,ا  -1أ ،9و($  Mء #Mة ا)5  O#ب(  اق وا#Mة ا)1  O#ب(  ا  -4
أ.9
ا"!  -7 3أX* :5ت  Eا" I VWP 3م ا"Yل

} ا  ا!M yّNار  200دور أ O , #آ ّ
و(#M Mة   11ها اق!  ،
1
آ  #pام  اRS7ك اي *وز ا 3ى ا/د ( ,ا  2-1 9Nا  -2أS ( &M/  )7   9
اSف ا/د ( ,ا  2-1 9Nا  -2أ.9

7
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اـ ا و ا ون
اّق     ن وا  %ا!"  #$وق ا !د ا('اف
 *ن  +,ا./ك ااد ا!/روآ رو روآ1
  ن )"ا (""#وا /ا  &  *+, -.اء ( ' &%
ّ ها اق اه 
-1
ا.ل ا*ا  78ا ّد ا"6ة 5وزون اّ"3دة & %ا   -1أ; )"ا ا ّد"( إ@ آ  > "8ره  28.31
أHن "8رات اد اFوزون  3ل  / * 1آ Jن ا M @N  2015 %Jا"/اول ا*#  Oو آ ل
 *Jل.
 ا& -ا#ـ" @ اOام "3ود اTUك ا 6ي  ا ّد @ ا 3ا %& ّ#ا ;Qا 2-1 %P&F
-2
ا   -2أ; )"اFه"اف وا "( &  TYا"/ول ا*# ' ( %Oو آ ل  *Jل  M /ا اد
اZر إ  %& Uا  -1أ; .و #Pا "#أ [ #P ،[ّJها اق وو&ء ا /ا  "ّU.ا   Uاّ"3دة &%
ا*Pة  "P ،3ا 7H %& -3أو   "O %ّPا   ا"Qوق اّ".د ا*HFاف F #6ي اTUك  اد
/وز ا 6ى ا"3د & %ا ;Qا  2-1 %P&Fا  -2أ; #ر^ ا( ة ا %&  _Uا( Yت  7+
ها اق  M /ا اد ا"6ة 5وزون ا"3دة & %ا  -1أ; ،و&  ` -.ي اTUك /وز ا 6ى
ا"3د   دة & %ا Qف ا 3-1-4  P&Fو 3-2-4و 3-3-4و) 3-4-4اTUك اbه ا  (%P#آ 
ا اد.
 cا"#أ* &  @ ،
رهً ل اO "#ا[ ا"3دة & %ها اق  ،ا& -ا /ا  ،
-3
 cا"#أ،
ا  اّ"3د & %ا ;Qا  1-3 %P&Fا   -2أ;  ."#و &* ا /ا  ها ا  ،
& %ا+ت ا /ا  اّ"3دة & %ا   -3أ; )""+ول ز  %ا& @ Pا "(.
 ا& -ا   @ "#ها اق و& f( Pا  Pاe "Pزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ* . J
-4
  " - P3ود اTUك اآ رة
وو&*P Pة ا*  )5ب(  ها اق  ،ف  #Pا "#إ*+اء ّ P6 -ّP3
 اد آ ` %& %ا  2.1 ;Qا  -2أ;  ها اق .و */ى ا - P3اZر إ [ أ ;   ^T
ا آ ا_  أو اّة ا. .
 Mا /ا    "Pا  و&"/ ًPول ا  %Oا& @ Pا  &"  %م و&ء ا"#
-5
*Zوط ا  >  Jأ  #8 Mا+ع ا /ا  ا"3د & %ا"/ول ا  %Oا& @ Pا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا -P "8 "#اFه"اف ا"3دة & %ا  2-1 ;Qا  -2أ;  M /ا 6ات ا.ّ.
وا 6ات ا  .ه M + %ا 6ات  ا 6ا U & k %ا ا& @ Pها اق .و@6
ا 6ات ا U & "+  %اOام Teغ J #ت ا*#ا mا %& *Pر lاP.Jد ا+ع ا/
ا  اي "Pم & [  7Hا ؛
أن  ا - P3  P6  Z -P3ه^ اFه"اف ،إ إذا *8رت ا /ا  أن ها ا-P3
  * qب؛
أن  ن ا"8 "8 "#م Pر* ا  ا @  6ه  sا  -4أ; )"P  Nر* و ftا "(
 %uآ   ا 6ات ا   Pا ،P6و * Zإ@ أ 6 -P "8 [Jى "Pم  ا 
1
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 ZJ5ا*ُN %ع &  %& Uا*Zا_ xا ا& P U  -وأن ".ل *wف ا  اح 
ا 3*Zا ا& %& 20  "O P U  -ا_ وأن ا*Zا_ xا*tFى ا ا&k&*w "8 U  -
 ؛
)د( أن  ن اّ"8 "8 "#م  @     tه  sا   -4أ;  %uآ  UJ @   P
ا 6ا   U & 7ُ %ا 3*Zا   @YPا"/ول ا ،  %Oأو @  " اآل
 M +ا ZJFا اردة & [ &  %ا 3*Zا* tFة؛
أن  ن ا #6 ،"   k"8  3إ@  M +ا#ت ا "Pإ@ ا+ع ا وا6
) ه(
و  +  ،^".د {Jم و*  %Hا z tوا  -.  & zQ3اردات  ا اد
ا" Uروآ رو& روآ*  ، Jو"  -#اJe ،*Fج واQدرات ،و`ن ا{م  Yال
ا"/ "#ول اe %Oزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ*   Jا Qص  [ &* %و آ ل
 *Jل "ة ها اق.
 ف  Yا "#إ*+اء ر "wدZJF - 8ـ[  @YPها اق .و ف * "wا6ّbت اّ"3دة &%
-6
ا ـ  -5أ; )"6ّbت ا* "wواFدوار"( و    }#ا ZJFا ft UY %ا  ا  6اP6
و&F ًPدواره وb6و  Uاّ"3دة & %ا  -5أ; .و ( MYها ا* "wأ -ّP3 ًYا @ ّP6ا 3اّ#
& %ا*Pة  4أ.^T
و ا& -ا /ا  @ أن  ن "ى ا* "#و %& Jإدة ( z Qا }#ا ا& ،U  -أو O+ء 
-7
ه^ ا }#و& *ّu ًPا{*وف  ،أ - P3 +أ~  %& 'tاTUك وإزا  اد ا"3دة & %ا  -1أ;:
)أ(

-8
 :%

إدات ا( z Qا ّQآT".ت ر_  7/ ّ6أن ُ ً> ًP#6 -إ &"P     t %
 #6ه    %& M8ا*Pة ا*  ) 5د( أ ^Tأو آ"P _8     ( x  Pم > J
أ  #8 Mأي ا+ع  /ا   ا& .U  Pو -.ا* uات ا*_ :%   6
أن  P -.ا" أو  ت ا"Qوق ا".د ا*HFاف؛

)(1

ا _6ا %

)(2

ا* uات اb %دي إ@  ".أي *Nط  *Nوط ها اق؛

)(3

ا* uات & %ا 6ت ا    6ا(* zQادى ا آت ا_  أو اة
(; ا*Zا_x؛

)(4

   "Pإ@ ا*#ا mأو ا * q ZJFا"ر t %& +ا  ا  6ا".ة
ا ، 3أو إزا أي ZJط   tا  ا %& 30  [   "O ، 6ا_ 
 /ع   ;   3*N *tا&U  -؛

) ب(

إدات ا( * q z  Qا ّ QآT".ت ر_    & ، 6إد t %& U+ا  ا 6
ا ا& ،U  -وا   %ن "_  " 8ا  ،و ّ إTغ ا /ا   **P %& UJ`Zا 
ا 6ي ا- T؛

) ج(

  ف .د أي   P# }#إ@ ا"Qوق ا".د ا*HFاف "ى اUJء   ا 3*Zا* tFة
ا  7+  .8ها اق.

 ف ُ @ اهم @ و [+ا   ""3ا %& ZJFاPـع ا*"( %ـت ا*#ـ" ،وwt Q
)أ(

أن  .6ا "#ا*و Jا    7+ها اق  /.ا  +ت ا( ّwا* "8 %أ
2
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Ttل   ا*Zوع؛
) ب(

أن ` tا "#وا آت ا_  واة ا.  .
 100/41وTt 6/49ل   ا(.

ا#ر ا  ا*Zوط ا اردة *Pر

 ا& -ا 3 @ "#اb6و  ا  Zإدارة و  ها اق و آ& ا ZJFا P %م  Uأو
-9
ا  [  J U MYُ %أ +ا &ء Oات   7+ها اق .و "8وا& kPا " Jو @ أن  ن ا آ
اة ا*_ ")  6ا آ اة ا*_  (" 6ووا& -ا  @ 7 Jأن  ن ا آ اة ا.و) Jا آ اة
ا.و k3 (Jإ*Nاف ا آ اة ا*_  ZJ` -.  &  6ا 7+  "#ها اق .و ُ ا& -ا@ "#
 ت ا  Pا"ورّ ا*/ُ "8 %ي & %إHر *ا mأل ا* "wوا  Pا"Q .وق اّ".د ا*HFاف أو &%
إHر * mJا  PاF Mي  ا آت اة ا*Zآ & %ها اق.
  -10ن ا آ اة ا*_ b6  6و  ن ا(  fا M / -6ا ZJFو ه واTeغ U
  7+ها اق %&  ،ذ @   #ال  ا *Q3ا -P3ا P6و&*P Pة ا*  ) 5ب( .و Zه^
اb6و  *ورة ا M - 6ا آ اة ا.وY Jن ا  k 8وا Mا %& ZJ5 _Tا .
و Pم ا آ اة ا.و " Jا آ اة ا*_    -*H   6ا ZJFا Qص  _8 %& U
ا  –6ء & %إHر ا - 6ا 7J+  Zا آ اة ا*_  . 6و kw  "8ا آ اة ا*_  6
وا آ اة ا.و Jإ@  ا& %& -اراء `Zن ا* #ت  ا آ ا f ( P.واTeغ واb6و ت
ا"ا %& tإHر ها اق  * 6ا   ا(  %&  ،-6  Zذ  "Pا+ت {  .- 6و ا&-
 cا"#أO @ ،و" ا آ اة ا*_   6وا آ اة ا.و *[Jم اّ #ـ &%
ا /ا  
ا Qا 2-2 P&Fو   4-2ا ـ -2أ;.
 %& -11ل "م  ّ اF ،"#ي   7#ا#Fب - P3  ،اFه"اف ا, P.زا ا اد ا"3دة &%
ا ;Qا  2-1 %P&Fا  -2أ; ،أو  @ ^O/أي و  *t [+ال Uا اق #P _".& ،ا [J` "#
 [ ا Q3ل @ ا  و&"/ ًPول ا ا& @ Pا  .و / -3ا *"P 76 ،ه ،أن " .ّ 3
ا  إ@ و [.و&"/ ًPول ز  xP %ا& @ Pا  ّ"3د^ ا /ا   ".أن *#ه ا @ "#و&_[
 & اOا[ ا %آن  ا*Pر أن  3*N 6 #8 -P3ا  ا  & %إHر "+ول ا ا& @ Pا .
و*.ف ا / [J` "#ز  /ا  أن ('   8ا    Pاّ"3دة & %ا   -7أ; )"( Yت &%
ا  " 7#6م ال"(  ،آّ آ  *qام  ( Yت اTUك  * qاُO/ة & %أي   ا 6ات،
"Pرة `Hن "8رات اد اFوزون .و ف  8ا /ا  آ   ت "م ال اU "#ا اق
@ "ة ،و( إزاءه ا*Pارات ذات ا .Qو ".ا(ذ ه^ ا*Pارات  Z  ،ا 3ا P_  .أم ا*Zا_x
ا #Pو&*P Pة  5أ.^T
   *w MY(  -12ها اق  @ ".أس أي *8ار  /ا  & %ا@ *>b "8 #P6
  أ *Zوت أ*tى &8 %ت اTUك أو أي أ ZJأ*tى ذات  %& wا."#
  -13ف  7 /6اF "#ي  P. 7Hل  ا /ا  و ا آ اة ا*_   6وا آ اة
ا.و   * 6  Jها اق .و ع tص  [ أن    xآ اة ا*_   6وا آ اة ا.وJ
اTHeع @ ا .ت ا*Yور   -P3ال Uا اق.
  -14إ/Jز ا*  اFو@   tإدارة إزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ*   Jواق ا*Pن %& U
 UJا 6ا  "3  *tد &  " Uأ 6 @Q8ح [  6 %+eى اTUك & %ا  -2أ; .و& %
Pء أ*+ P. ZJى ا %& U b#ا( وا3 Pت ا    Uو&*P Pة ا*  )5د( وا*Pة `+* 6& ،7
إ UJ @ Uا 6ا    ا ZJFا . P#و *6أ ZJاTeغ ا Qص   %& Uا*Pات
إ Uإ إذا "دت ا /ا  Ttف ذ .
ا*  )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ; إ@
3
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 M +  -15ا*Zوط اّ"3دة & %ها اق *Qاً   ق *و آ ل  *Jل و@ ا 3ا%& ّ#
ها اق .وآ& ا3Qت ا %& .6ها اق  Uا @.ا 6ب إ  %& Uا*#و آ ل"3   ،د
ا /ا   * qذ .

4
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.#$ت
ا -1 4#$أ :6اـاد
ادة
ا" Uروآ رو& روآ* ن22-
ا" Uروآ رو& روآ* ن–141ب
ا" Uروآ رو& روآ* ن–142ب
ا /ع ا*%
ا" Uروآ رو& روآ* ن–141ب &%
ا  #ل ا -6ا( fا 6رد
ا /ع

ا*&-

ا /

+
+
+
+

اFو@
اFو@
اFو@
اFو@

 PJا"#ء  %+eا( Yت & %اTUك
)`Hن "8رات اد اFوزون(
29.57
2.21
0.79
31.47
1.10
32.57

ا -2 4#$أ :6ا(ه!اف وا4#
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
4-4-2
4-4-3

2012
  "+

2011
  "+

2013
31.46

2014
31.46

2015
28.31

"+ول ( Yت *و آ ل  *Jل  اد
ا*& ، + -ا  /اFو@ )أHن "8رات
اTUك اFوزون(
28.31
31.46 31.46
  "+
  "+
ا "3ا @Q8Fا 6ح [ TUTك ا %
  اد ا*& ، + -ا  /اFو@
)أHن "8رات اTUك اFوزون(
35 000
0
0
0
ا  ا  [  -آ اة ا*_ 314 120  6
)ا " Jو( )دور أ* (%
2 625
0
0
0
  ; د ا آ اة ا*_ )  6دور 23 559
أ* %7.5 (%
20 000
0
0
0
ا  ا ا&  [  -آ اة ا.و65 000 J
)ا ) (7 Jدور أ* (%
2 600
0
0
0
  ; د ا آ اة ا.و) Jدور 8 450
أ* (%
55 000
0
0
0
379 120
إ %+ا  ا) [  -دور أ* (%
5 225
0
0
0
32 009
 /ع   ; ا" )دور أ* (%
60 225
0
0
0
إ %+ا  ; ا) U  -دور 411 129
أ* (%
إ %+اeزا  ا" Uروآ رو& روآ* ن 22-ا 7+  UP P3 @ -ها اق )أHن "8رات اTUك اFوزون(
إزا ا" Uروآ رو& روآ* ن 22-ا*Z %& UP P3 . %وت   Pا&) U  -أHن "8رات اTUك اFوزون(
اTUك اbه ا  %P#ا" Uروآ رو& روآ* ن) 22-أHن "8رات اTUك اFوزون(
إ %+اeزا  ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب ا 7+  UP P3 @ -ها اق )أHن "8رات اTUك
اFوزون(
إزا ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب ا*Z %& UP P3 . %وت   Pا&) U  -أHن "8رات اTUك
اFوزون(
اTUك اbه ا  %P#ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب )أHن "8رات اTUك اFوزون(
إ %+اeزا  ا" Uروآ رو& روآ* ن142-ب ا 7+  UP P3 @ -ها اق )أHن "8رات اTUك
اFوزون(
إزا ا" Uروآ رو& روآ* ن142-ب ا*Z %& UP P3 . %وت   Pا&) U  -أHن "8رات اTUك
اFوزون(
اTUك اbه ا  %P#ا" Uروآ رو& روآ* ن142-ب )أHن "8رات اTUك اFوزون(
إ %+اeزا  ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب & %ا  #ل ا 6رد ا 7+  UP P3 @ -ها اق )أHن
"8رات اTUك اFوزون(
إزا ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب & %ا  #ل ا 6رد ا*Z %& UP P3 . %وت   Pا&) U  -أHن
"8رات اTUك اFوزون(
اTUك اbه ا  %P#ا" Uروآ رو& روآ* ن141-ب & %ا  #ل ا 6رد)أHن "8رات اTUك اFوزون(

5

ا%ع
  "+
  "+
349 120
26 184
85 000
11 050
434 120
37 234
471 354
3.54
0
26.03
1.1
0
1.11
0
0
0.78
1.10
0
0
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ا -3 4#$أ :6ا!%ول ا  ABا@   Dا4#
.1
أ;.

 */ي ا{* &   %ا*Zا_ xا  #Pا& %& [  Pا+ع ا %& %Jا 6ا"3دة & %ا  -2

ا -4 4#$أ@ 4E : 6ر #و GFا$
1

 ف `;  **Pا  و tا   7آ  6t  3*NأO+اء:
)أ(

*6 **Pود* ،د & [ اJ #ت  76ا 6ا`Z ،  Pن ا"Pم ا*3ز  ا 6ا**P P6
ا ،-6و  @ - .ا, -.  & "#زا ا  اد ،وآ   إUم (; اHZت & ،U
وآ   ار#ط  .'.# UY.و %u#أن  Zا @ **Pا اد ا"6ة 5وزون ا %أزk
آ *N# /ة   ا 76 ،ZJFادة ،وا     +ا "#ا "(6وا"#ا_ ذات اQ
ا %أد6 ،ktح  . * &  J5ت  /ا    %& * u  mا>.#Jت ذات
ا Qخ .و %u#أن  f6ا **Pا Yء آ @ ا/Jeزات وا(*#ات وا"3ت
ا* ;( #اHZت ا"ر %& +ا( ،وأن  @ -.أي * uات *أ @ ا{*وف
& %ا ،"#وأن "Pم  * qذ    ا .ت ذات ا .Qو %u#أن  Zا **Pأ@ Y
 .ت  أي * uات Pر (ft) ( Jا  ا  6ا ،U"P -6آ3ت ا`،* t
و ت ا("ام ا*و %& Jإدة ( z QاTt }#ل   ا @ ،3*Zا 3ا Qص
 [ & %ا*Pة   7ها اق ،أو  * qذ  ا* uات ،وأن "Pم *#رات "و> .Uو %u
ا **Pا*6ود  M +ا 6ات ذات ا Qا"3دة & %ا*Pة ا*  )5أ(  اق ،و 
 &eإ@ ذ أن  Zأ . Yت  ا %& ZJFا 6ا 3؛

) ب(

 t m_J  -P3 **Pإدارة إزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ*   JواTUك ا اد
اZر إ  %& Uا  -1أ; ،آ ه  %& #ا*Pة ا*  )5ب(  اق .و  *Pر
ا /ا  Ttف ذ  "P . ،ها ا M -P3آ t 7Hص   3*Zا*Zا_ xو.
أن "Pم ا  -P3اTUك  M /ا 6ات ذات ا @ Qا 3ا"3د & %ا*Pة ا*  )5أ(
 اق ا *Z  %ا /إ@ U -P3 **P 6؛

) ج(

وHZ %t ;wت ا UJ @ U MYُ  %ا 6ا 7H "P .Oا 3*Zا ،
 Mإ*از ا*ا  fا ZJFو Mأ tا/رب ا  #6وا"Pم ا*3ز &   %ا*Zا_ xاP6
  .ا#ر؛ و"Pم اJ #ت ا  اردة & %ا(  76ا 6ا .  Pو %u#أن Y
ا  ;wأ YاNeرة إ@ ا( ا Zوا"Pم ا*3ز   TY& ،أي * uات    
ا{ ر أن *أ @ ا( ا .Zو %u#أن  %uها ا  ;wا 6ات ا"3دة & %ا*Pة
ا*  )5د(  اق .آ  %u#أن "3د ا   Q ;wا* uات ا %أد @ ktا(
ا Zوأن "Pم * 6ا  .Uو  "Pو ;wا ZJFا  #P6آO/ء   ~Jا > [w  P
ا **Pا*6دي   7+ا*Pة ا*  )ب( أ^T؛

)د(

   /ا .ت ا   ا(P M / wر* ا  ا  6و ftا  ا  6ا"P
 Ttل "8ة  Jت @ ا .kJ*Jeو".ل ه^ ا .ت ا   ،ا76 U"P . %
ا 6ا M   Pآ  ،3*N 7Hآ  Tا*6ود وا  ;wا(ص ) **Pا *{Jا*Pة
ا*  )1أ( أ (^Tوا( )ا *{Jا*Pة ا*  )1ج( أ ،(^Tو tا  ا  6وأي
* uات & %ا( ا ،Zو ~J %uا*ات ا  OواHZت؛
6
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) ه(

   O+ي 

ا*P& ~t %ات z( ،ا*Pات ا*   )1أ( إ@ )1د( أ.^T

ا -5 4#$أJّK :6ت ا !Iوا(دوار ا @ H
ا "ة ا 5  Hوزون ه %ا "ة اeدار ا*آ Oا`Zة دا tا  Uاeداري  زارة ا s #واbZون
1
ا ، tوb6 MYو    - 6ا ZJFا P#H 3 -.  &   3اFوزون و  * 6إزا ا اد
ا"6ة 5وزون.
و ن ا "ة ا 5  Hوزون b6و  ا - 6ا ZJ5 Zا   Hو  wإ@    tإدارة
2
إزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ* . J
و ف  "6إدارة   أ ZJا*Zوت ا( U fإ@ ا "ة ا 5  Hوزون .ون  Mا " Jو
3
وا آ اة ا*_ . 6
ا -6 4#$أ :6دور اآ ا$ة اJM
1

 ـ ن ا آـ ا*_  6ـ b6و   /ـ  ا"3 ZJFد & %و> Pـ ا*Zوع @ ا 3ا:%
ن ا   -Pّ 3اFداء وا -Pّ 3ا @YP %ها اق وا*+eاءات واّ#ت ا"ا t
)أ(
w
 @ ،[ wا  3ا t %& ّ #إدارة إزا ا  اد ا" Uروآ رو& روآ*   Jا( ّ
ا( ّ
"#؛
) ب(

"6ة ا %& "#إـ"اد  ftا  واPرــ* اP Tـ @ ا 3ا #ـ & %ا ـ -4أ;؛

) ج(

 P6 -ّP3 "Pإ@ ا /ا   أن اFه"اف  kPP3 "8وأن ا ZJFا  6ا*U #
 "8أُآ @ kا 3ا t %& ّ#ا    M @Zا  -4أ;؛

)د(

ا`آّ"  أ tا/رب ا  #6وا"Pم ا*3ز  .ا#ر & %ا ت ا( ا Zو&%
 ftا  ا  6ا M  Z #Pا *Pا*  )1ج( و)1د(  ا  -4أ;؛

) ه(

ا &ء #ت اTeغ ا(P wر* ا  ا  6و ftا  ا  6وا( ا@ Z
ا 3ا"3د & %ا  -4أ;  U"Pإ@ ا /ا  .و# Zت اTeغ @ "P
Pر*  اHZت ا U MY %ا آ اة ا.وJ؛

) و(

ن   ا(*#اء اP
ا*_  6؛

*ا.+ت ا Pا"ّU. %ت  Uا آ اة

) ز(

إ*+اء ّ Uم ا*Neاف ا ؛

) ح(

ن و  +د ّ  t     ّ    uZا  * .& Pو  &Z 6واTeغ
ا"  - 8اJ #ت؛

) ط(

HZJ - 6ت ا آ اة ا.و ،Jون ا Mا %& _TاZJF؛

) ي(

& 't  %ا  " / Jم ال و&*P Pة   11اقZ ،""3 ،ور  Mا"#
وا آ اة ا.و z Q( ،Jا( Yت (;  د ا Oا  Jو  آ وآ ة أو
>_   .؛

) ك(

ن ا }#ا"&   U & "6 "#إ@ ا.ل ا*Nbات؛
ن أ 

اP6

اbهّ

7
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) ل(

 "Pا"6ة &   " -.ا 6ت ا .وا" اeداري وا " %Pا.7

 ".اZور  Mا "#وأ tأي راء َ*.ب  . Uا#ر P ،م ا آ اة ا*_  t  6ر آ ن
2
 P6و  [ *+,اء ا t m_J  -P3إدارة إزا ا اد ا" Uروآ رو& روآ*   JواTUك ا اد
اآ رة & %ا  -1أ; ،و&+  Pء *Pة ا*  )5ب(  اق وا*Pة ا*  )1ب(  ا  -4
أ;.
ا -6 4#$ء :دور اآ ا$ة ا و1
 ن ا آ ا.وb6 Jو    /أ .ZJو"3د ه^ ا %& ZJFا( ا ،Zو@ Z
1
ا:@ 8F
)أ(

 "Pا"6ة & %إ"اد ا 6ت ا " .ا7؛

) ب(

"6ة ا   %& "#و   Pا ZJFا U  %ا آ اة ا.و ،Jوا* +ع إ@ ا آ
اة ا*_ Y  6ن  - 6ا %& MاZJF؛

) ج(

P "Pر*  ه^ ا ZJFإ@ ا آ اة ا*_ e  6درا %& U+اPر* ا @ ./ا3
ا ارد & %ا  -4أ;.

ا -7 4#$أV, :6ت  Aا! TUJ 4#م اQRل

و&*P Pة   11ها اق }# ' (  ،ا  ا("P zّQار  187دورا أ*   آ ّ
1
آ  *qام  اTUك اي /وز ا 6ى ا"3د & %ا  2-1 ;Qا  -2أ;     U & -P3
ا"Uف ا"3د & %ا  2-1 ;Qا  -2أ;.

8
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اـ ا

ن

اّق     وا" ا!  وق ا!'د ا$%اف
)(ن  *+ا -!.ك ا اد ا-روآ رو روآ 0
  )"ا"( وا -ا  )*+ ,"  %اء ' &  $%ا"#ل
ّ ها اق اه 
-1
ا)ا  67ا ّد ا5ة 4وزون اّ1دة  $%ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < 7ره   22.29أCن
7رات ا#د اDوزون  1ل  / ) 1آ Gن ا K >L  2015 $Gا-اول ا)  Jو آ ل  )Gل.
 ا ,%اـ  >OاJام 1ود اRS#ك ا 5ي  ا ّد  >Oا 1اّ  $%ا 9Nا 2-1 $M%D
-2
ا   -2أ") 9اDهاف وا "(  O RW%ا-ول ا) & ' $Jو آ ل  )Gل  K -ا اد
اXر إ  $% Sا  -1أ .9و Mا أ Y M ،YّGها اق وو%ء ا -ا  "ّSا   Sاّ1دة $%
ا)Mة  M ،3ا 6C $% ,1أو   J $ّMا   اNوق ا"ّد ا)CDاف D 5ي اRS#ك  اد
-وز ا 5ى ا1د  $%ا 9Nا  2-1 $M%Dا  -2أO 9ر] ا'_ ة ا $%  ^Sا' Wت  *6
ها اق  K -ا اد ا5ة 4وزون ا1دة  $%ا  -1أ ،9و` ,"  %ي اRS#ك -وز ا 5ى
ا1د   دة  $%ا Nف ا 3-1-4  M%Dو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و) 3-6-4اRS#ك اcه
ا  ($Mآ  ا اد.
 dاأ) %  >O ،
رهً ل ا Jا Yا1دة  $%ها اق  ،ا ,%ا -ا  ،
-3
 dاأ،
ا  اّ1د  $%ا 9Nا  1-3 $M%Dا   -2أ . 9و )% #ا -ا  ها ا  ،
 $%ا*Oت ا -ا  اّ1دة  $%ا   -3أ*") 9ول ز  $ا >O M%ا "(.
 ا ,%ا    >Oها اق و g_' M%ا  O_Mاf Mزا ا اد ا Sروآ رو %روآ) . G
-4
   , M1ود اRS#ك اآ رة
وو)M M%ة ا))5  Oب(  ها اق # ،ف  Mا إ*)اء ّ M5 ,ّM1
 اد آ ` $% $ا  2.1 9Nا  -2أ  9ها اق .و)- #ى ا , M1اXر إ  Yأ 9   ]RO
ا آ ا^  أو اّة ا" .
 K#ا -ا   M Oا  و- ًM%ول ا  $Jا >O M%ا  O  $%م و%ء ا
-5
)Xوط ا  <  Gأ 7 K #ا*ع ا -ا  ا1د  $%ا-ول ا  $Jا >O M%ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا  ,M 7اDهاف ا1دة  $%ا  2-1 9Nا  -2أ K - 9ا 5ات ا"ّ.
وا 5ات ا"  ه K * $ا 5ات  ا 5ا S % l $ا ا >O M%ها اق .و>5
ا 5ات ا S % *  $اJام Rfغ  Gت ا)ا nا $% )_Mر mاM"Gد ا*ع ا-
ا  اي Mم  6C Y %ا ؛
أن  ا , M1  M5  X ,M1ه] اDهاف ،إ إذا )7رت ا -ا  أن ها ا,M1
 _ ) rب؛
أن  ن ا 7 7م Mر) ا  ا >O  5ه  tا  -4أM  L") 9ر) و g_uا "(
 $_vآ   #ا 5ات ا   Mا ،M5و ) Xإ> أ 5 ,M 7 YGى Mم  ا 
 _XG4ا)ُL $ع  $% S %ا)Xا^ yا ا M# S O ,%وأن "ل )xف ا  اح 
1
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ا 1)Xا ا $% 20 O J M# S O ,%ا^ وأن ا)Xا^ yا)uDى ا اl%)x 7 S O ,%
 ؛
)د( أن  ن ا ّ7 7م  >O  #   _uه  tا   -4أ $_v 9آ SG >   M #
ا 5ا   S % 6_ُ $ا 1)Xا   >WMا-ول ا ،  $Jأو >   Oاآل
*  Kا _XGDا اردة   $% Y %ا 1)Xا) uDة؛
أن  ن ا 5 ،   l7  1إ> *  Kا_ت ا Mإ> ا*ع ا وا5
) ه(
و "] *  ،د |Gم و)  $Cا { uوا  ,"  % {N1اردات  ا اد
ا Sروآ رو %روآ)  ، Gو ,_ OاGf ،)Dج واNدرات ،و`ن ا|م  Wال
ا -ول اf $Jزا ا اد ا Sروآ رو %روآ)   Gا Nص ) $% Y Oو آ ل
 )Gل ة ها اق.
 #ف  Wا إ*)اء ر xد_XGD , 7ـ >WM Yها اق .و #ف ) xا5ّ#cت اّ1دة $%
-6
ا ـ  -5أ5ّ#c") 9ت ا) xواDدوار"( و~    Oا _XGDا g_u SW $ا  ا  5اM5
وD ًM%دواره وc5و  Sاّ1دة  $%ا  -5أ .9و KW' #ها ا) xأ ,ّM1 ًWا >O ّM5ا 1اّ
 $%ا)Mة  4أ.]RO
و ا ,%ا -ا   >Oأن  ن ى ا )و $% GإOدة ' { Nا~ ا ا ،S O ,%أو *Jء 
-7
ه] ا~ و )ّv ًM%ا|)وف  ،أ*  , M1أ $% &u #اRS#ك وإزا  اد ا1دة  $%ا  -1أ:9
)أ(

-8
 :$

إOدات ا' { Nا ّNآ"Rت ر^  6- ّ5أن ُ ً< ًM5 ,إ M  #   _u $%
 5ه    $% K7ا)Mة ا)) 5  Oد( أ ]ROأو آM ^7  #   _' y  Mم < G
أ 7 K #أي ا*ع  -ا   ا .S O M%و" ,ا) vات ا)^ :$   5
أن " M ,ا Oأو # #ت اNوق ا"د ا)CDاف؛

)(1

ا ^5ا $

)(2

ا) vات اc $دي إ> " أي )Lط  )Lوط ها اق؛

)(3

ا) vات  $%ا 5ت ا    5ا') {Nادى ا آت ا^  أو اة
' 9ا)Xا^y؛

)(4

   Mإ> ا)ا nأو ا ) r _XGDار*  _u $%ا  ا  5ا"ة ا، 1
أو إزا أي XGط   _uا  ا $% 30 O Y   J ، 5ا^   -ع
    1)L )u 9اS O ,%؛

) ب(

إOدات ا' ) r {  Nا ّ Nآ"Rت ر^    % ، 5إد* _u $% Sا  ا 5
ا ا ،S O ,%وا   $ن   7 ^Oا  ،و ّ إRغ ا -ا   ))M $% SG`Xا 
ا 5ي ا, R؛

) ج(

  #ف "د أي ~   Mإ> اNوق ا"د ا)CDاف ى اSGء   ا 1)Xا) uDة
ا  6*  "7ها اق.

 #ف ُ > اهم  >Oو* Yا   1ا $% _XGDا_Mـع ا)' $Oـت ا)ـ ،وxu N
)أ(

أن  "5ا ا)و Gا   * 6ها اق " -ا  *ت ا' ّxا)_ 7 $أ
Ruل   ا)Xوع؛
2
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) ب(

أن ` uا وا آت ا^  واة ا"  "
 100/41وRu 6/49ل   ا'_.

اOر ا  ا)Xوط ا اردة )Mر

 ا ,%ا  1 >Oاc5و  ا O Xإدارة و  ها اق و Oآ %ا _XGDا M $م  Sأو
-9
ا  YO  G S K_Wُ $أ* ا %ء Jات  * 6ها اق .و 7وا ,%ا ^ >O $أن  ن ا آ
اة ا)^ ")  5ا آ اة ا)^  (" 5ووا ,%ا  >O 6 Gأن  ن ا آ اة ا"و) Gا آ اة
ا"و l1 (Gإ)Lاف ا آ اة ا)^  _XG` ,"  %  5ا  * 6ها اق .و ُ ا ,%ا >O
 Oت ا  Mاورّ ا)-ُ 7 $ي  $%إCر )ا nأOل ا) xوا  Mا" Nوق ا"ّد ا)CDاف أو $%
إCر ) nGا  MاD Kي  ا آت اة ا)Xآ  $%ها اق.
 # -10ن ا آ اة ا)^ c5  5و  Oن ا'_  gا K - ,5ا _XGDو ه واRfغ SO
 * 6ها اق $%  ،ذ   # >Oال  ا )N1ا ,M1ا M5و)M M%ة ا)) 5  Oب( .و Xه]
اc5و  )ورة ا K , 5ا آ اة ا"وW Gن ا  l 7وا Kا $% _XG4 ^Rا .
و M#م ا آ اة ا"و O Gا آ اة ا)^    ,)C O  5ا _XGDا Nص ^7 $% S O
ا  –6ء  $%إCر ا , 5ا 6G*  Xا آ اة ا)^  . 5و lx  7ا آ اة ا)^  5
وا آ اة ا"و Gإ>  ا $% ,%ا راء `Xن ا) ت  ا آ ا" g _' MواRfغ واc5و ت
اا $% uإCر ها اق  ) 5ا   ا'_  $%  ،,5  Xذ  MOا*Oت |  ., 5و ا,%
 dاأJ >O ،و ا آ اة ا)^   5وا آ اة ا"و #) Gم اّـ $%
ا -ا  
ا Nا 2-2 M%Dو   4-2ا ـ -2أ.9
 $% -11ل Oم  ّ اD ،ي   6#ا#Dب , M1  ،اDهاف ا"+ Mزا ا اد ا1دة $%
ا 9Nا  2-1 $M%Dا  -2أ ،9أو  >O ]J-Oأي و* O )u Yال Sا اق M ^"% ،ا ` YG
 Y ,ا N1ل  >Oا  و- ًM%ول ا ا >O M%ا  .و - ,1ا )M 65 ،ه ،أن " 
ّ 1
ا  إ> و" Yو- ًM%ول ز  yM $ا >O M%ا  ّ1د] ا -ا  " أن )ه ا  >OوY^%
  %اJا Yا $آن  ا)Mر أن  1)L 5 7 ,M1ا  ا   $%إCر *ول ا ا >O M%ا .
و")ف ا ` - YGز  -ا  أن '&   7ا    Mاّ1دة  $%ا   -7أW '") 9ت $%
ا  O 65م ال"( O ،آّ آ  )rام  ' Wت اRS#ك  ) rاُJ-ة  $%أي   #ا 5ات،
Mرة `Cن 7رات ا#د اDوزون .و #ف  7ا -ا  آ   ت Oم ال ا Sا اق
 >Oة ،و' إزاءه ا)Mارات ذات ا .Nو" ا'ذ ه] ا)Mارات  X  ،ا 1ا"   M^Oأم ا)Xا^y
ا Mو)M M%ة  5أ.]RO
   )xO KW'  -12ها اق "  >Oأ#س أي )7ار  -ا   $%ا>O )<c 7 M5
  أ )XوOت أ)uى O_7 $%ت اRS#ك أو أي أ _XGأ)uى ذات  $% xا.
 # -13ف  6 -5ا Dي  M" 6Cل  ا -ا  و ا آ اة ا)^   5وا آ اة
ا"و   ) 5  Gها اق .و ع uص  Y Oأن    yآ اة ا)^   5وا آ اة
ا"و[GاRCfع  >Oا" ت ا)Wور   ,M1ال Sا اق.
  -14إ-Gز ا)  اDو>   _uإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو %روآ)   Gواق ا)Mن $% S
 SGا 5ا  1 # )uد   S %أ 5 >N7ح  5 $*f Yى اRS#ك  $%ا  -2أ .9و $%
Mء أ)* M" _XGى ا $% S cا'_ وا1 Mت ا   S Oو)M M%ة ا))5  Oد( وا)Mة `*) 5% ،7
إ SG > Sا 5ا    ا _XGDا . Mو )5#أ _XGاRfغ ا Nص  $% S Oا)Mات
إ Sإ إذا دت ا -ا  Ruف ذ.
ا))1  Oأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
3
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 K *  -15ا)Xوط اّ1دة  $%ها اق )Nاً   #ق )و آ ل  )Gل و >Oا 1اّ $%
ها اق .وآ %ا1_Nت ا $% "5ها اق  Sا"> ا 5ب إ  $% Sا)و آ ل1   ،د
ا -ا   ) rذ.
  ت
ا!  -1 3أ :5اـ اد
ادة

ا),%

*
ا Sروآ رو %روآ) ن22-
*
ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب
*
ا Sروآ رو %روآ) ن142-ب
*
ا Sروآ رو %روآ) ن–123
*
ا Sروآ رو %روآ) ن–124
*
ا -ع ا)$O
ا Sروآ رو %روآ) ن–141ب  * $%
ا  ل ا ,5ا' gا 5رد
ا -ع

اO -
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>
اDو>

 _MGاء  $*fا' Wت  $%اRS#ك
)`Cن 7رات ا#د اDوزون(
22.24
2.30
0.18
0.05
0.01

24.77
2.50
27.27

4
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ا!  -2 3أ :5ا%هاف وا! 3
ا5
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4

2011
  *

2012
  *

2013
24.77

2014
24.77

2015
22.29

ادات
*ول ' Wت )و آ ل  )Gل  اد ا),%
*  ،ا O -اDو> )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
22.29 24.77
  *   * 24.77
ا 1ا >N7Dا 5ح RS#R Yك ا    $اد
ا) ، * ,%ا O -اDو> )أCن 7رات
اRS#ك اDوزون(
31 865
0
100 907
0
132 773
ا  ا  Y O ,آ اة ا)^  5
)ا ^) ($دور أ) ($
2 390
0
7 568
0
   9د Oا آ اة ا)^ )  5دور أ) 9 958 ($
8 400
0
26 600
0
35 000
ا  ا ا  Y O ,%آ اة ا"وG
)ا ) (6 Gدور أ) ($
1 092
0
3 458
0
4 550
   9د Oا آ اة ا"و) Gدور
أ) ($
40 265
0
127 507
0
167 773
إ* $ا  ا) Y O ,دور أ) ($
3 482
0
11 026
0
14 508
 -ع    9ا) Oدور أ) ($
43 747
0
138 533
0
182 281
إ* $ا   9ا) S O ,دور أ) ($
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن 22-ا 6*  SM M1 >O ,ها اق )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن 22-ا)X $% SM M1 " $وOت   M#ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن) 22-أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا 6*  SM M1 >O ,ها اق )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا)X $% SM M1 " $وOت   M#ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن141-ب )أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن142-ب ا 6*  SM M1 >O ,ها اق )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن142-ب ا)X $% SM M1 " $وOت   M#ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن142-ب )أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن 123-ا 6*  SM M1 >O ,ها اق )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن 123-ا)X $% SM M1 " $وOت   M#ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن) 123-أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن 124-ا 6*  SM M1 >O ,ها اق )أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن 124-ا)X $% SM M1 " $وOت   M#ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك
اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن) 124-أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إ* $اfزا  ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا * د  $%ا  ت ا M5ا' gا6*  SM M1 >O ,
ها اق )أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
إزا ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا * د  $%ا  ت ا M5ا' gوا)X $% SM M1 " $وOت M#
 ا) S O ,%أCن 7رات اRS#ك اDوزون(
اRS#ك اcه ا  $Mا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا * د  $%ا  ت ا M5ا') gأCن 7رات
اRS#ك اDوزون(

5

ا -ع
  *
  *
265 545
19 916
70 000
9 100
335 545
29 016
364 561
2.48
a/n
19.76
2.30
a/n
0.00
  *
  *
0.18
  *
  *
0.05
  *
  *
0.01
  *
  *
2.50
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ا!  -3 3أ :5ا"ول ا=<  ا; @? ا! 3
.1
أ.9

)- #ي ا|)    $%ا)Xا^ yا  Mا $% Y O M%ا*ع اDول  $%ا 5ا1دة  $%ا  -2

ا!  -4 3أ; 3B : 5ر و ECDا!
1

 #ف ` ))M 9ا  و _uا  _ 6آ  5u  1)Lأ*Jاء:
)أ(

)5 ))Mود) ،د  Y %ا Gت  65ا 5ا`X ،  Mن اMم ا)1ز  ا 5ا))M M5
ا ،,5و"   >O ,ا + ,"  %زا ا  اد ،وآ   إS#م ' 9اCXت ،S %
وآ   ارط " .&" SWو $vأن  Xا >O ))Mا اد ا5ة 4وزون ا $أزl
آ )L -ة   ا 65 ،_XGDادة ،وا   *  ا ا '5واا^ ذات اN
ا $أد5 ،luح  " ) %  G4ت  -ا   $% ) v  n Oا<"Gت ذات
ا Nخ .و $vأن  g5ا ))Mا Wء آ  >Oا-Gfزات وا')ات وا1ت
ا)_ ' 9اCXت ار*  $%ا'_ ،وأن " >O ,أي ) vات _)أ  >Oا|)وف
 $%ا ،وأن Mم  ) rذ   ا" ت ذات ا .Nو $vأن  Xا ))Mأ>O W
" ت  Oأي ) vات Mر (g_u) _' Gا  ا  5ا ،SM ,5آ1ت ا`،) u
و ت ا'#ام ا)و $% GإOدة ' { Nا~ Ruل   ا >O ،1)Xا 1ا Nص
 $% Y Oا)Mة   7ها اق ،أو  ) rذ  ا) vات ،وأن Mم )رات و< .Sو$_v #
ا ))Mا)5ود *  Kا 5ات ذات ا Nا1دة  $%ا)Mة ا))5  Oأ(  اق ،و 
 %fإ> ذ أن  Xأ " Wت  Oا $% _XGDا 5ا 1؛

) ب(

 _u n^G  ,M1 ))Mإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو %روآ)   GواRS#ك ا اد
اXر إ  $% Sا  -1أ ،9آ ه   $%ا)Mة ا))5  Oب(  اق .و  )Mر
ا -ا  Ruف ذ M " ،ها ا K ,M1آ u 6Cص   1)Xا)Xا^ yو"
أن Mم ا  ,M1اRS#ك  K -ا 5ات ذات ا >O Nا 1ا1د  $%ا)Mة ا))5  Oأ(
 اق ا )X  $ا -إ> SO ,M1 ))M 5؛

) ج(

وCX $_u 9xت ا SG > S K_Wُ # $ا 5ا 6C M "Jا 1)Xا ،
 Kإ)از ا)ا  gا _XGDو Kأ uا-رب ا  5واMم ا)1ز    $%ا)Xا^ yاM5
"  اOر؛ وM#م ا Gت ا  اردة  $%ا'_  65ا 5ا .  Mو $vأن W
ا  9xأ WاLfرة إ> ا'_ ا XواMم ا)1ز  O RW% ،أي ) vات    
ا| ر أن _)أ  >Oا'_ ا .Xو $vأن  $_vها ا  9xا 5ات ا1دة  $%ا)Mة
ا))5  Oد(  اق .آ  $vأن 1د ا   N 9xا) vات ا $أد >O luا'_
ا Xوأن Mم ) 5ا  .Sو  Mو 9xا _XGDا  M5آJ-ء   Gا < Yx  M
ا ))Mا)5دي  * 6ا)Mة ا))  Oب( أ]RO؛

)د(

  O -ا" ت ا   ا'M K - xر) ا  ا  5و g_uا  ا  5اM
 Ruل O7ة  Gت  >Oا .lG)Gfو"#ل ه] ا" ت ا   ،ا65 SM " $
ا 5ا K   Mآ  ،1)L 6Cآ  Rا)5ود وا  9xا'ص ) ))Mا )|Gا)Mة
ا))1  Oأ( أ (]ROوا'_ )ا )|Gا)Mة ا))1  Oج( أ ،(]ROو _uا  ا  5وأي
) vات  $%ا'_ ا ،Xو G $_v#ا)ات ا  JواCXت؛

) ه(

 *  Jي 

ا)M% u $ات {' ،ا)Mات ا))1   Oأ( إ> )1د( أ.]RO
6
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ا!  -5 3أIّ.J :5ت ا Hوا%دوار ا!'; G
و > #و  ا) xا"  وزارة ا ،1Nوذ  Ruل إدارة ا 1Nا" ا"  Sواfدارة ا)1N  O
1
ا  ، tا %)Xن  >Oا ة ا 4  Cوزون.
ROوة  >Oذ # ،ف  _XG` K_Wا) xا)X   vXوع ال   ور xو)ا _u 7إدارة إزا ا اد
2
ا Sروآ رو %روآ)  ، Gو Xه] ا K *   _XGDا)XوOت اا $% uا'_ ؛ وا) xا|  
ا)XوOت وS-^G؛ وإOاد Mر) دور  n^G Oا)XوOت   ) 5ا'ذ ا)*fاءات ا  N؛ وM Mر) )  
 $%ا  l 7ا 6#إ> ا -ا ؛ وا) xا| _ رات ا 5ق وا-ه >O Yا  "Nا  $Cواو.$

ا!  -6 3أ :5دور ا آ ا ة اIL
1

 #ـ ن ا آـ ا)^  5ـ c5و O - Oـ  ا1 _XGDد  $%و< Mـ ا)Xوع  >Oا 1ا:$
ن ا   ,Mّ 1اDداء وا ,Mّ 1ا >WM $ها اق وا)*fاءات وا_ّت اا u
)أ(
x
 >O ،Y xا  1ا ّ  _u $%إدارة إزا ا  اد ا Sروآ رو %روآ)   Gا' ّ
ا' ّ
؛
) ب(

O5ة ا  $%إOـاد  g_uا  واMرــ) اM Rـ  >Oا 1ا ـ  $%ا ـ -4أ9؛

) ج(

 M5 ,ّM1 Mإ> ا -ا   أن اDهاف  lMM1 7وأن ا _XGDا  5ا)_ S
 7أُآ >O lا 1اّ  _u $%ا    K >Xا  -4أ9؛

)د(

ا`آّ  أ uا-رب ا  5واMم ا)1ز " اOر  $%ا #ت ا'_ ا Xو$%
 g_uا  ا  5ا K  X Mا )Mا))1  Oج( و)1د(  ا  -4أ9؛

) ه(

ا %ء _ت اRfغ ا'M xر) ا  ا  5و g_uا  ا  5وا'_ ا>O X
ا 1ا1د  $%ا  -4أ SM 9إ> ا -ا  .و_ Xت اRfغ M >O
Mر)  OاCXت ا S K_W $ا آ اة ا"وG؛

) و(

ن   ا')اء اM
ا)^  5؛

)ا*"ت ا MاّS" $ت  Sا آ اة

) ز(

إ*)اء ّ Sم ا)Lfاف ا_ ؛

) ح(

ن و*  د ّ  _u     ّ    vXا  _) "% Mو  %X 5واRfغ
ا O , 7ا Gت؛

)ط(

CXG , 5ت ا آ اة ا"و ،Gون ا Kا $% ^Rا_XGD؛

) ي(

 &u  $%ا  O - Gم ال و)M M%ة   11اقX ،1 ،ور  Kا
وا آ اة ا"و { N' ،Gا' Wت '  9د ا Jا  Gو  آ وآ ة أو
<^  " ؛

) ك(

ن ا~ ا S % 5  O %إ> ا"#ل ا)Lcات؛
ن أ 

) ل(

 MاO5ة  O ,"  %ا# 5ت ا" وا Oاfداري وا O $Mا_.6

اM5

اcهّ

7
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" اXور  Kا وأ uأي راء ")َب  " SOاOر M# ،م ا آ اة ا)^  u  5ر آ ن
2
 M5و  )*+ Yاء ا _u n^G  ,M1إدارة إزا ا اد ا Sروآ رو %روآ)   GواRS#ك ا اد
اآ رة  $%ا  -1أ ،9و*  M%ء )Mة ا))5  Oب(  اق وا)Mة ا))1  Oب(  ا  -4
أ.9
ا!  -6 3ء :دور ا آ ا ة ا!'و0
 ن ا آ ا"وc5 Gو  O - Oأ ._XGو1د ه] ا $% _XGDا'_ ا ،Xو>O X
1
ا:>O 7D
)أ(

 MاO5ة  $%إOاد ا# 5ت ا"  Oا_6؛

) ب(

O5ة ا    $%و   Mا _XGDا S  $ا آ اة ا"و ،Gوا)* ع إ> ا آ
اة ا)^ W  5ن  , 5ا $% Kا_XGD؛

) ج(

M Mر)  Oه] ا _XGDإ> ا آ اة ا)^ f  5درا* $% SاMر) ا >O "-ا1
ا ارد  $%ا  -4أ.9

ا!  -7 3أT+ :5ت < ا! @ RSI 3م ا !Pل

و)M M%ة   11ها اق ~ & '  ،ا  ا'M {ّNار  140دورا أ)   Oآ ّ
1
آ  )rام  اRS#ك اي -وز ا 5ى ا1د  $%ا  2-1 9Nا  -2أS % ,M1  #   9
اSف ا1د  $%ا  2-1 9Nا  -2أ.9
ا   -8أ ) :9ت 1دة اO_Mت
و*  M%ء  $%ا)Mر  47/61وM # ،15/63م )Xوع fزا ا'#ام  2.50) ) C 22.67
1
أCن ا#د اDوزون(  ا Sروآ رو %روآ) ن 141-ب ا * د  $%ا  ت ا M5ا' ،gوذ Ruل
ا)  اDو>   _uإدارة إزا ا اد ا Sروآ رو %روآ)  "- O ، Gا   *  ا  -ر
`"#ر " ، Mوا' $% Wإ  Gت ا )ار ا" ،$وا < ق  $% ،Sا fن ا#ال
ا Sروآ رو %روآ) ن141-ب ا'5م  $%اXت ا) vNة.

8
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اـ ادي و ا

ن

اّق     وا !'#ا&! !"# $%وق ا& +د ا*)اف
,-ن  ./ا 1&2ك ا اد ا 1روآ #رو #روآ 4
  )"ا! "( وا  ,-ا() * +  $  ,اء & #$ %
ّ ها اق اه 
-1
ا+0ل اا   8ا ّد ا,7ة 6وزون اّ3دة  #$ا   -1أ") 9ا ا ّد"( إ> آ  < ره 68.86
 أ,Bن رات ا,0د ا@وزون  3ل  / , 1آ Dن ا F >G  2015 #Dا-اول ا!  ,Eو آ ل
 Dل.
 ا *$ا! ـ  > LاEام 3ود اIJ0ك ا ,7ي   ا ّد  > Lا 3,ا!ّ  #$ا 9Oا@ 2-1 #N$
-2
ا   -2أ") 9ا@هاف وا "(  #$ها اق  L IS$ا-ول ا! % &  #,Eو آ ل  Dل
 F -ا اد اTر إ  #$ Jا  -1أ .9و !Nا!  أ U !N ،UّDها اق وو$ء ا  ,-اّJ+  ,اJ
  اّ3دة  #$اNة  N ،3ا 8 B #$ *3أو    E #ّNا   ا,Oوق اّ+د ا@Bاف !7,
@ي اIJ0ك   اد -وز ا 7ى ا3د  #$ا 9Oا@  2-1 #N$ا  -2أ!L 9ر Xا& ة ا#$  YJ,
ا& Sت  ( 8ها اق  F -ا اد ا3دة  #$ا  -1أ ،9وZ * +  $ي اIJ0ك -وز ا 7ى
ا3د   دة  #$ا Oف ا@ 3-1-4  N$و  3-2-4و ) 3-3-4اIJ0ك ا[ه ا!  (#Nآ  ا اد.
] ا!أ $  > L ،
ره ً,ل ا!  Eا Uا3دة  #$ها اق  ،ا *$ا  ,-ا ، ,
-3
]
ا  اّ3د  #$ا 9Oا@  1-3 #N$ا   -2أ . !  9و $ 0ا  ,-ا  ,ها ا  ،
ا!أ #$ ،ا(Lت ا  ,-ا  ,اّ3دة  #$ا   -3أ(") 9ول ز   #,ا > L N$ا "(.
 ا *$ا!    , > Lها اق و _&  N$ا  LNا^ Nزا ا اد ا Jروآ رو $روآ . D
-4
   * N3ود اIJ0ك ا ,7ي
ووN  N$ة ا)5  Lب(  ها اق 0 ،ف  !Nا!  إ(اء ّ N7 *ّN3
  اد آ  #$ #Zا  2.1 9Oا  -2أ  9ها اق .و- 0ى ا *N3اTر إ  Uأ 9  XIL
ا آ ا  Y,أو اّ,ة ا. ,+
 F,0ا  ,-ا N L  ,ا  و-  ًN$ول ا   #,Eا > L N$ا  L  #$م و$ء ا! 
-5
Tوط ا  <  Dأ > L F 0ا@ ! ا(ع ا  ,-ا  ,ا3د  #$ا-ول ا   #,Eا> L N$
ا :
)أ(

أن ن ا  ! ا هاف ادة  $%ا *+ 2-1 "#ا)('& -2أ"  2'3ا.1ات ا.,ّ'./
وا.1ات ا ,'./ه 2': $ا.1ات  (.+ا ,.1ا) 67'% 89 $اا 45 ,%ه(ا ا>6=9ق .و4.?)19
ا.1ات ا) 67'% : > $ا)Lام IGJ6Gغ 6A6'Gت اDا F+ا69 $% ,DEر Bا6/Aد ا6):ع ا,.3
ا) ,('=.ا(ي م  NO P'%ا)&؛

)ب(

أن ) Tا)!  !'9 *+ &)1+ &SGه( Uا هاف ،إ> إذا Dرت ا ,.3ا) ,('=.أن ه(ا ا)!
E+ D'Yب؛

) ج(

أن ن ا  م 69ر Dا) ('=.ا 45 ,.1ه'[ ,ا)('& -4أ" )"]& 69ر Dو_ ^Eا)("('=.
 $Ec9آ&  *+ ,.aا.1ات ا)' ,ا ،,G61و D'S9إ 4أ)1+ !  PAى )+م  *+ا)('=.
1
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 ,ESAjا)Dُ] $ع  $% 67'%اDSا ghاا 6G6a 67'5 !%وأن /+ل Deف ا)& ا)6ح *+
ا ,DSاا $% 20 *5 L 6G6a 67'5 !%ا,h6؛
)د(

أن ن ا  ّم _ 45 ,.a ('=.9 ,Eه'[ ,ا)('&  -4أ"  $Ec9آ& ,67A 4) ,'9 ,.a
ا ,.1ا) &9 67'% NEُ $ا ,DSا) 4k)G ,'6ا3ول ا ،&) $.+Lأو ) 5+ 4اآ)6ل
 2':ا  ,ESAااردة  ,6 $% P'%ا ,DSا _'Dة؛ و

أن 9ن ا ,1.6G ،'= 6+ 8+ ,+إ 2': 4ا6Eت ا ,+إ 4ا>6):ع ا? *+6وا*')1
) ه(
و:G ،U/G 6+د 6mAم وD) (=.+ $.Oا_' lوا6G !/) 6'% l#اردات  *+ااد
ا'7روآرو%روآ ،,'AGDو !E. 6+.5ا 6)AJ6G ،D+ج وا6#درات ،وnGن ا6m.م  *kا6?)+ل
ا 3ول اJ $.+Lزا ,ااد ا'7روآرو%روآ ,'AGDا#.ص DG $% P'5و9آل
6D)A+ل ة ه(ا ا>6=9ق.
 0ف  Sا!  إ(اء ر dد * @TDـ >SN Uها اق .و 0ف  dا[7ّ0ت اّ3دة #$
-6
ا ـ  -5أ7ّ0[") 9ت ا dوا@دوار"( و!   , L eا@ TDا _f J,S #ا  ,ا  ,7اN7
و@ ًN$دواره و[7و  Jاّ3دة  #$ا  -5أ .9و FS& 0ها ا dأ *ّN3  ًSا > L ّN7ا3,
ا!ّ  #$اNة  4أ.XIL
و ا *$ا  ,-ا > L  ,أن  ن ى ا!  و #$ DإLدة & g Oا! eا ا ،J L *$أو (Eء
-7
 ه Xا! eو ّj ًN$اiوف  ،أ(  * N3أ #$ %f h 0اIJ0ك وإزا   اد ا3دة  #$ا 
-1أ:9
)أ(

إ65دات ا) l'#tا ,=ّ.#آ)I/ت ر N3 ,ّ'1'hأن ُ 6ً1+ !rsً 9إ,u++ ,.ua (u'=.9 ,E_ $% 6+
 6uu1ه $uu% 2uu)+ uuا=Duuة ا=) 5 ,uu'5Dد( أ UIuu5أو آ)uu9 ,uuh6 ,.uua (uu'=.9 ,uuEt g'uu.م ,uu'A6s
أ & 2'G6aأي ا6):ع  ,.3ا) ,('=.ا .67'5 ,%و !/)9ا)D''cات ا:$ 6G ,'1'hD
)(1

ا &h61ا) * $أن G !/)9ا 5أو 6a6'aت ا.#وق ا)/د ا DOاف؛

)(2

ا)D''cات ا)x9 $دي إ &/9 4أي ]Dط D] *+وط ه(ا ا>6=9ق؛

)(3

ا)D''cات  $u%ا6)u1ت ا &u) ,.u1اDu= lu#tادى اآ>6uت ا? ,u'h6.أو ا(u=.ة
 ")tاDSاgh؛ و

)(4

 &9 T9إ 4اDا F+أو ا  D'Y ,ESAار ,E_ $% ,:ا) ('=.ا ,.1ا)/ة ا،,u'6
أو إزا ,uuأي 6uuSAط  ,uuE_ *uu+ا) (uu'=.ا $uu% 30 *uu5 Puu='69 uuL9 ،,.uu1اuu3+ *uu+ ,uuh6ع
+ ,D] D_y "'69ا67'5 !%؛

) ب(

إ6uu5دات ا) Duu'Y l'uu#tا ,=ّ.u #آ)Iuu/ت ر *'uu% ،,'uu1'hإد ,uuE_ $uu% 6uu7:6+ا) (uu'=.ا,.uu1
اا ،6u7'5 !u%وا)u9 $uن  u' (uh.5ا) ،(u'=.و Tّ )uإIuGغ ا ,u.3ا) DuD9 $u% 67AnuSG ,u('=.ا)(uu'=.
ا.1ي ا!I؛

) ج(

إذا Dر ا أ6.sء  ('=.9ه(ا ا>6=9ق إد_6ل  D'Y ,G 6':.9ا) 6u':.ا) ,uE_ $u% ,uDإدارة
إزا ,ااد ا'7روآرو%روآ ,'AGDاا *'/) ،67'5 !%ا#ل + 45ا ,%ا ,u.3ا),u('=.
آL3ء  ,.a ('=.9 ,E_ *+أو  ,Et g'.9اا .67'5 !%و N3أن ُد  $u%ا NuEاuم )Du''c
ا) 6u':.ا) "'6uا ,'%6u|Jا 6u7G ,uE9Dوا  Duusا) 4u5 &uا6u.خ وأي ا_I)uف  $u%أ6uu.Oن
uuرات ا6=.)uuaد ا وزون ا) T)'uua $uuإزا) !uuE. 6uu1 ،6uu7ا  .Duu+وا !uu%ا 4uu5 uuأن اuu%رات
2
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ا) $uu% ,uuا) "'6uuا ,'%6uu|Jا) Duu''c)G ,uu/ا)x)uua 6uu':.دي إ)uu1+ }uu=_ 4uuى ا)&uu
ا N:G &+6Sه(ا ا>6=9ق و~( 6%؛
)د(
-8
  :#

uuaف 6uu/9د أي  ,uu')+ 6uu+إ 4uuا.uu#وق ا)uu/د ا DuuOاف uuى ا>6uu7)Aء  *uu+ا ,DuuSا _'Duuة
ا) N:G ,/ه(ا ا>6=9ق.

 0ف ُ > اهم  > Lو( Uا  , 3ا@ #$ TDاNـع ا& #Lـت ا!ـ ،وdf O
)أ(

أن  &/)1ا uاDو ,uAا) Nu:G ,u6ه(uا ا>6u=9ق  ,u36/ا>)'6u:6ت ا ,uّe6tا)DuE9 u $uأ
_Iل  ('=.9اDSوع؛

) ب(

أن  (_nا واآ>6ت ا? ,u'h6.وا(u=.ة ا *'u/G ,u'./ا>6u)5ر ا &u+6اDuSوط اuاردة D6uGر*
 100/41وI_ 6/49ل  ('=.9ا.,Et

 ا *$ا!   3 > Lا[7و  ا L  Tإدارة و  ,ها اق و Lآ $ا@ TDا N #م  Jأو
-9
ا  U,L  D J F Sُ #أ( ا $ء Eات  ( 8ها اق .و وا lN$ا  Dو  > Lأن  ن ا آ
ا,ة ا")  7 Yا آ ا,ة ا (" 7 Yووا *$ا  > L 8 Dأن  ن ا آ ا,ة ا+و) Dا آ ا,ة
ا+و l3 (DإGاف ا آ ا,ة ا TDZ * +  $  7 Yا!   ( 8ها اق .و ُ ا *$ا!  > L
 Lت ا  Nا-ُ  #ي  #$إBر ا mأLل ا dوا  Nا,O  +وق اّ+د ا@Bاف أو  #$إBر
 mDا  Nا@ Fي  ا آت اTآ  #$ها اق.
 0 -10ن ا آ ا,ة ا[7  7 Yو n Lن ا& _ ا F - *7,ا@ TDو ,ه وا^Iغ J,L
 ( 8ها اق #$  ،ذ  !0 > L pال  ا O3ا *N3ا N7وN  N$ة ا) 5  Lب( .وT
ه Xا[7و  nورة ا F * 7,ا آ ا,ة ا+وS Dن ا   lوا Fا #$ TD6 YIا. ,
و N0م ا آ ا,ة ا+و L Dا آ ا,ة ا  , *B L  7 Yا@ TDا O,ص Y #$ J L
ا  –6ء  #$إBر ا * 7,ا 8D(  Tا آ ا,ة ا . 7 Yو   l dا آ ا,ة ا 7 Y
وا آ ا,ة ا+و Dإ>  ا #$ *$اsراء ZTن ا !ت  ا آ ا _ & N +وا^Iغ
وا[7و ت اا #$  fإBر ها اق   7ا   ,ا&  #$  ،*7,  Tذ NL pا(Lت i,
] ا!أE > L ،و ا آ ا,ة ا  7 Yوا آ ا,ة ا+وD
  .* 7,و ا *$ا  ,-ا  ,
 0م ا! ّ,ـ  #$ا Oا@ 2-2 N$و  .4-2ا ـ -2أ.9
 #$ -11ل Lم  ّ ا! @ ،ي   8!0ا@!0ب * N3  ،ا@هاف ا) N +زا ا اد ا3دة #$
ا 9Oا@  2-1 #N$ا  -2أ ،9أو  > L XE-Lأي و( L ft Uال Jا اق !N Y,+$ ،ا!  UDZ
*  Uا O3ل  > Lا  و- ًN$ول ا ا > L N$ا  .و ,-  *3اN 87 ، ,ه ،أن  +
 ّ 3
ا  إ> و U+nو- ًN$ول ز   uN, #,ا > L N$ا  ّ3د Xا  ,-ا +  ,أن !ه ا!  > L
و $  UY$اEا Uا #آن  اNر أن  3G  7 ! *N3ا  ا   #$إBر (ول ا ا> L N$
ا  .و+ف ا!   - UDZز   ,-ا  ,أن &   %ا    Nاّ3دة  #$ا   -7أ9
)"& Sت  #$ا  L 8!7م ال"( L ،آّ آ vام  & Sت اIJ0ك   vاُE-,ة  #$أي ,0
 ا ,7اتN ،رة ,BZن رات ا,0د ا@وزون .و 0ف  w,ا  ,-ا  ,آ   ت Lم ال
ا!  Jا اق  > Lة ،و& إزاءه اNارات ذات ا . Oو +ا&ذ ه XاNارات  T  ،ا 3ا ,+
 NYLأم اTا uYا  !NوN  N$ة  5أ.XIL
   d,L FS&  -12ها اق   > L +أ0س أي ار   ,-ا #$  ,ا> L <[  !N7
  أ TوLت أfى L #$ت اIJ0ك أو أي أ TDأfى ذات  #$  dا! .
3
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 0 -13ف  8 -7ا!  @ي  N+ 8 Bل  ا  ,-ا  ,و ا آ ا,ة ا  7 Yوا آ ا,ة
ا+و  ,  7  Dها اق .و ,ع fص  U Lأن    uآ ا,ة ا  7 Yوا آ ا,ة ا+وD
ا^IBع  > Lا +ت اSور    *N3ال Jا اق.
  -14إ-Dز ا  ا@و>   fإدارة إزا ا اد ا Jروآ رو $روآ   Dواق اNن #$ J
 JDا ,7ا  3 ,0 fsد   J $أ 7 >Oح  7 #(^ Uى اIJ0ك  #$ا  -2أ .9و#$
 Nء أ( N + TDى ا #$ J [!,ا& وا3 N,ت ا   J LوN  N$ة ا)5  Lد( واNة ،7
 Z( 7$إ JD > Jا ,7ا    ,ا@ TDا! . Nو 70أ TDا^Iغ ا O,ص #$ J L
إ Jإ إذا دت ا  ,-اIf  ,ف ذ.p
اNات ا)1  Lأ( و)1ب( و)1ه(  ا  -4أ 9إ>
 F ( , -15اTوط اّ3دة  #$ها اق Oاً  0 nق و آ ل  Dل و > Lا 3,ا!ّ #$
ها اق .وآ $ا3 Oت ا #$  +7ها اق  Jا >,+ا 7,ب إ  #$ Jا!و آ ل3   ،د
ا  ,-ا  v  ,ذ.p

4
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 $%ت
ا   -1أ :9اـ اد
ا6دة
ا'7روآرو%روآGDن22-
ا'7روآرو%روآGDن–141ب
ا'7روآرو%روآGDن–142ب
ا3ع

ا!%D

ا,53

T':
T':
T':

ا و4
ا و4
ا و4

 ,EAاء  $6:Jا)6k'=tت  $%ا>I7)aك
)6.OnGن رات ا6=.)aد ا وزون(
73.45
0.58
12.05
86.08

ا& -2 7$%أ :9ا*ه اف وا& 7$
1-1
2-1
1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4

2012
> :

2011
> :

2013

2014

2015

:ول 6k'=t9ت DGو9آل 6D)A+ل اد
ا ،T': !%Dا ,53ا و) 4أ6.Oن رات
ا6=.)aد ا وزون(
68.86
86.08
86.08
> :
> :
ا ا  4#ا1ح I7)aI PGك ا$
+ *+اد ا ،T': !%Dا ,53ا و4
)أ6.Oن رات ا6=.)aد ا وزون(
148,660
0
532,033
ا)& ا)=!  P'5آ ,6ا(=.ة ا1,045,907 ,'1'hD
0
)ا''Aو( )دو>ر أ($D+
11,150
0
39,902
 "'69د T5اآ ,6ا(=.ة ا) ,'1'hDدو>ر 78,443
0
أ($D+
55,000
0
150,000
ا)& اا P'5 !%آ ,6ا(=.ة ا)6/و105,000 ,A
0
)ا') (N'Aدو>ر أ($D+
7,150
0
19,500
 "'69د T5اآ ,6ا(=.ة ا)6/و) ,Aدو>ر 13,650
0
أ($D+
203,660
0
682,033
1,150,907
0
إ $6:ا)& ا)=! ) P'5دو>ر أ($D+
18,300
0
59,402
92,093
0
3+ع  "'69ا) T5دو>ر أ($D+
221,960
0
741,435
إ $6:ا) "'6ا)=! ) 67'5دو>ر 1,243,000
0
أ($D+
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن 22-ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات ا6=.)aد ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن 22-ا)DS+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات ا6=.)aد ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن) 22-أ6.Oن رات اI7)aك ا وزون(
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات ا6=)aد
ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن141-ب ا)DS+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن141-ب )أ6.Oن رات ا6=.)aد ا وزون(
إ $6:اJزا *+ ,ا'7روآرو%روآGDن142-ب ا)=!  N:G 67'9 45ه(ا ا>6=9ق )أ6.Oن رات ا6=)aد
ا وزون(
إزا ,ا'7روآرو%روآGDن142-ب ا)DS+ $% 67'9 *'/) $و65ت + ,G6aا) 67'5 !%أ6.Oن رات اI7)aك
ا وزون(
ا>I7)aك اxه& ا) *+ $ا'7روآرو%روآGDن142-ب )أ6.Oن رات ا6=.)aد ا وزون(
86.08

86.08

77.50

ا' ع
n/a

n/a

1,726,600
129,495
310,000
40,300
2,036,600
169,795
2,206,395
45.81
0
27.64
0
0
0.58
12.05
0
0

ا& -3 7$%أ :9ا' ول ا # D!Eا G#H Cا& 7$
- 0ي ا   #$ i,اTا uYا    !Nا #$ U L N$ا(ع ا]  #$ا ,7ا3دة #$
.1
ا  -2أ.9

5
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%!& اKJ و$رC 7I : 9 أ-4 7$%&ا
:اءE( أ7f  3G  آ8   , اf  و, اN 9Z  ف0
DuD) ,G61 ا,.1( ا.+ زDن ا)م اnSG ،,') ا,.1 اN1 ت6A6' اP'% دD9 ،ودD1+ DD9
،6uu7'% ت6O6uuS." اuu)t+ م67uua إ,uu'=' وآ،ادuu ا,uuزاG !uu/) 6uu'% uu ا,uu6 4uu5 !uu'/9 و،!G6uu1ا
8u أز$u)وزون اju =ة.)1 ااد ا45 DD))& اS  أن$c. و.}/G 67k/G ط69 ار,'='وآ
,u#& ذات اhاu وا,+t)u1 ا,u ا6u':.) وا،دة6u اNu1 ،,EuSA ( اu'=.) ةD]6+ ,3').آ
ت ذات6us6/A> ا$u% Du''c9 *u+ F). 65 ,('=.) ا,.3 ت6+/+ D'%)G ,A6+j ح61 ،8_ أد$)ا
ت6uu)ات واDuutزات وا6uu3AJ ا4uu5 ~(uuء آuuk اDuuD)^ اuu1  أن$uuc. و.خ6uu.6G ,uu#ا
وفDum ا4u5 أDuE9 اتDu''c9  أي4u5 !u/  وأن،,Et ا$% ,:ت ار6O6S.)" اtG ,E9Dا
4uu5 6uuk أDuuD))& اuuS  أن$uuc. و.,uu#ت ذات ا6uu+/* اuu+ ~uu ذDuu'Y مuu  وأن،uu ا$uu%
،D'_nu)>ت ا6u آ،67u9 !G6u1 ا,.u1( اu'=.)^( اuE_) ,EtG ,Aر6+ اتD''c9 * أي5 ت6+/+
صu#. اu. ا4u5 ،,DuS( اu'=.9 لIu_ 6 اl'#t9 دة65 إ$% ,AوDام اt)a>ت ا6و
$Ec'ua و.67sوu راتDu+ مu  وأن،اتD''c)* ا+ ~ ذD'Y  أو،ق6=9>* ه(ا ا+ 7 ةD= ا$% P'5
*u و،ق6u=9>* اu+ ()أ5 ,u'5D=ة اDu= ا$u% دةu ا,u#ات ذات ا.u1 ا2u': ودDu1 اDD)ا
؛,'6 ا,.1 ا$% ,ESA * ا5 ت6+/+ 6k& أS  ذ~ أن4 إ,%6|J6G

()أ

ادuuك اI7)uua وا,uu'AGDروآ%'روآرو7اد اuu ا,uu إدارة إزا,uuE_ Fh6uu)A *uu+ !uu) DuuD9
رDu9 Tu 6u+ و.ق6u=9>* اu+ ()ب5 ,u'5D=ة اDu= ا$u% *'u+ u ه6u آ،"uأ-1 &'() ا$% 67'ر إ6Sا
*'u/) وghاDuS* ا+ ,DSG ص6_ NO & آ2+ !) ه(ا اT9 *'/) ،~ف ذI_ ,('=.) ا,.3ا
()أ5 ,u'5D=ة اD= ا$%  اد. ا45 ,#ات ذات ا.1 ا2'3 كI7)a>* ا+ !)أن م ا
؛67.5 !9 DD9 T19 4 إ,.3 اDS9 T $)ق ا6=9>* ا+

() ب

،,u'6) ا,DuS اNuO Tu) ,u/+L ا,.u1 ا,u67A 4u) 67G 2Ekُ'a $)ت ا6O6S. $E_ "eو
,G6u1 اghاDuS( اu'=.9 $% زD وا)م ا,1)رب ا63) أ_( ا2+ و,ESA '* اG ^GاD)از اDG إ2+
*uuk)  أن$uuc. و.,uu') ا,.uu1 اNuu1 ,uuEt ا$uu% اردةuuت ا6uuA6')م اuuaر؛ و6uu)5>'* اuu/G
*uu+ ,uu.+ اتDuu''c9 * أيuu5 Iuuk% ،زDuuم اuu) وا,+6uuS ا,uuEt ا4uuرة إ6uu]J ا6uuk" أuueا
ةDu= ا$u% دةuات ا.u1" اue(ا اu ه$uEc  أن$uc. و.,+6S ا,Et ا45 أDE9 ر أنm.ا
,uEt ا4u5 8u_ أد$)ات اD''c)'& ا#=)6G "e أن د ا$c. 6 آ.ق6=9>* ا+ ()د5 ,'5D=ا
P=ueG ,u's اu=A *+ ءL3 آ,')1 ا,ESA " اe وT9 * و.67 اD'1=9  وأن م,+6Sا
؛UI5 )ب( أ,'5D=ة اD= اN:G ديD1 اDD)ا

() ج

,u+ ا,.u1( اu'=.)^ اuE_ و,.1='( ا.) اDر69 2'3G ,e6t ا,'ت ا6+/* ا+ ,53+
Nu1 67u9 *'u/) $u) ا،,u'ت ا6u+/ اU(uل ه/)ua و.8uAD)AJ ا4u5 ت6A6'G ة56 لI_ *+
ةDuu= اDuumA )اDD)6uuG ص6uut" اuueود واDuu1* اuu+ Iuu آ،,Duu] NuuO &uu آ2uu+ ,uu') ا,.uu1ا
 وأي,.uuu1( اuu'=.) ا,uuE_ و،(UIuu5)ج( أ1 ,uu'5D=ة اDuu= اDuumA )ا,uuEt( واUIuu5)أ( أ1 ,uu'5D=ا
ت؛ و6O6S. وا,'.+Lات اD)== اA $Ec)a و،,+6S ا,Et ا$% اتD''c9

()د

.UI5)د( أ1 4)أ( إ1 *+ ,'5D=ات اD= اlt ،اتD%

6

_ $* ا+ ='(ي.9 L:+

() ه

1
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ا& -5 7$%أNّ2O :9ت ا Mوا*دوار ا&L C#+
إن و ة ا@وزون ا   ,Bه #ا ة ا^دار اآ Eا #أ #$ lzTDإBر ا  Jا^داري  زارة ا! z
-1
وه[7 #و  * 7, Lا@ TDا N!B 3 * +  $   3ا@وزون و  J7إزا ا اد ا,7ة
6وزون.
إن و ة ا@وزون ا   ,Bه #ا[7و  Lا * 7,ا TD6 Tا  f  , 3D  ,Bإدارة إزا
-2
ا اد ا Jروآ رو $روآ . D
إن إدارة   ,أ TDاTوع ا&_  0 Jف   U 9و ة ا@وزون ا +  ,Bون  Fا  Dو
-3
  Jdا آ ا,ة ا. 7 Y
ا& -6 7$%أ :9دور ا آ ا!%ة اNQ
1

 0ـ ن ا آـ ا 7 Yـ [7و L - Lـ  ا@ > L T TDا@   :#
|6uuن ا) ّ *uu+ !uuا داء وا) ّ !uuا 4uuk)G $6uuه(uuا ا>6uu=9ق واDuu:Jاءات وا)6uuّEت اا_',uu
)أ(
,uue
 4uu5 ،PuuG ,uueا uu.ا  ,uuE_ $uu% *ّ'uإدارة إزا ,uuاuuاد ا'7روآرو%روآ ,uu'AGDاّ 6t
اّ 6t
6G؛
) ب(

561+ة ا  $%إ5ـاد _ ^Eا) ('=.وا)6رــ DاIـ 45 ,ا .ا'ـ*  $%ا)('ـ& -4أ"؛

) ج(

 &)1+ !ّ9 T9إ 4ا ,.3ا) *+ ,('=.أن ا هاف   89وأن ا  ,EuSAا ,.u1ا6u7G ,uE9D
 أُآ 45 8ا .ا'ّ*  ,E_ $%ا) 2+ 4S) 6G ('=.ا)('& -4أ"؛

)د(

ا)ّ nآ  *+أ_( ا)63رب ا) ,1وا)م اDز  *'/Gا>6u)5ر  $u%ا>6)uaت ا ,uEtا ,+6uSو$u%
_ ^Eا) ('=.ا ,.1ا 2+ 6'S9 ,ا= *'9Dا=)1 *')'5Dج( و)1د(  *+ا)('& -4أ"؛

) ه(

ا6%ء 6E)Gت اIGJغ ا6)G ,e6tر Dا) ('=.ا ,.1و_ ^Eا) ('=.ا ,.1وا ,uEtا4u5 ,+6uS
ا .اد  $%ا)('& -4أ 67u) "uإ 4uا ,u.3ا) .,u('=.و6uE)+ &)uS9ت اIuGJغ Tu9 4u5
69ر *5 Dا6O6S.ت ا) 67G 2Ek9 $اآ ,6ا(=.ة ا)6/و,A؛

) و(

|6ن  ('=.9اDtاء ا) *''.ا *')1اxهّ'* Dا6/:ت ا) ,r'.؛

) ز(

إD:اء ّ 67+م اD]Jاف ا,GE؛

) ح(

|6uuن وuu:د  ,uuE_ (uu'=.9 *uu+ *uuّ 9 ,''cuuS9 ,uu'ّyا) ,uu6/% ,uuDEG (uu'=.و ,'%6=uuS6G ,uu1)+واIuuGJغ
ا'!  *5ا'6A6ت؛

) ط(

6O6SA !'1.9ت اآ ,6ا(=.ة ا)6/و ،,Aو|6ن ا)) 2G6ا $% ThIا ,ESA؛

) ي(

 }=_ ,6 $%ا)& u5 ,u3')Aم ا>6u?)+ل وDu= 6u%ة  *u+ 11ا>6u=9ق6uS)6G ،u9 ،ور  2u+اu
واآ ,6ا(=.ة ا)6/و l'#t9 ،,Aا)6k'=tت .G ")tد ا'Lا ,'Aو)& آ& وآ(u=.+ ,u6ة أو
,'./+ ,'h6.s؛

) ك(

ن ا 6ا 67'% .)1  ,5%إ 4ا6/)aل اD]xات؛ و
|6ن أ r

) ل(

 T9ا561ة  T5G !/) 6'%ا6a6'1ت ا ,+6/وا T5اJداري وا) .5 $.ا.NE
7
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 +اTور  Fا!  وأ fأي tراء َ+ب  + J,Lا!Lر N0 ،م ا آ ا,ة ا f  7 Yر آ ن
2
 N7و () Uاء ا f mYD  *N3إدارة إزا ا اد ا Jروآ رو $روآ   DواIJ0ك ا اد
اآ رة  #$ا  -1أ ،9و(  N$ء Nة ا)5  Lب(  اق واNة ا)1  Lب(  ا  -4
أ.9
ا& -6 7$%ء :دور ا آ ا!%ة ا&+و4
9ن اآ ,6ا)6/وx1+ ,Aو ,53+ *5 ,أ .,ESAو9د ه( Uا  $u% ,EuSAا ,uEtا ،,+6uSو4u5 &)uS9
1
ا & :45
)أ(

 T9ا561ة  $%إ5اد ا6a6'1ت ا .5 ,+6/اNE؛

) ب(

561+ة ا  ('=.9 $%و T'u'9ا  ,EuSAا) 6u79 $uاآ ,u6ا(u=.ة ا)6/و ،,uAواu:Dع إ 4uاآ,u6
ا(=.ة ا6k ,'1'hDن  !'1.9ا)) $% 2G6ا ,ESA؛ و

) ج(

69 T9ر *5 Dه( Uا  ,ESAإ 4اآ ,6ا(=.ة اJ ,'1'hDدرا $% 67:ا)6ر Dا 45 ,/3اu.
اارد  $%ا)('& -4أ".

ا& -7 7$%أY/ :9ت  Dا&  H WXN 7$م ا &Uل

وN  N$ة   11ها اق e ! % &  ،ا  ا&N gّOار  170دور أ  L #آ ّ
1
آ vام  اIJ0ك اي -وز ا 7ى ا3د  #$ا  2-1 9Oا  -2أJ $ *N3  ,0   9
اJف ا3د  #$ا  2-1 9Oا  -2أ.9

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XXXII

اـ ا  و ا

ن

اّق     #$ر! ا ل وا'* ا)(! '&%وق ا)%/د ا,-اف
01ن  23ا #)5ك ا اد ا%#رو' روآ 
  ر ال )"ا ("#$%وا /$ا  * + ,$-  .اء ( '
ّ ها اق اه 
-1
 1.ا-:ل ا*ا $ 89ا ّد ا#ة 7وزون اّ#4دة  1.ا   -1أ< )"ا ا ّد"( إ@ آ  > #9ره 23.5
 أHن #9رات ا:د اFوزون  $4ل  / * 1آ Jن ا L @M  2020 1Jا#/اول ا*%  Nو آ ل
 *Jل.
 ا ,.ا$%ـ @$Q #اNام #4ود اT:ك ا ي  $ا ّد  @$Qا 4ا 1. ّ%ا <Pا 2-1 1O.F
-2
ا   -2أ< )"اFه#اف وا "(  Q TX.ا#/ول ا*% ' ($ 1Nو آ ل  *Jل  L /ا اد
اYر إ   1.ا  -1أ< .و %Oا #$%أ Z %O ،ZّJها اق وو.ء ا /$ا  #ّ-ا   اّ#4دة 1.
ا*Oة  #O ،3ا 8$H 1. ,4أو   #N 1ّO$ا   ا#Pوق اّ#-د ا*HFاف F %ي اT:ك  $اد
/وز ا ى ا#4د  1.ا <Pا  2-1 1O.Fا  -2أ< %Qر] ا(_ ة ا^   1.ا( Xت  8
ها اق  L /ا اد ا#ة 7وزون ا#4دة  1.ا  -1أ< ،و` ,$-  .ي اT:ك /وز ا ى
ا#4د   دة  1.ا) 3-1-41O.FPاT:ك اbه ا  (1O%آ  ا اد.
 cا#%أ* .  @$Q ،
رهً ل اN #$%ا Zا#4دة  1.ها اق  ،ا ,.ا /$ا  ،
-3
 cا#%أ،
ا  اّ#4د  1.ا <Pا  1-3 1O.Fا   -2أ<  .#$%$و *. :ا /$ا  ها ا  ،
 1.ا Qت ا /$ا  اّ#4دة  1.ا   -3أ< )" #ول ز $ 1ا @$Q O.ا "(.
 ا ,.ا   @$Q #$%ها اق و f_($ O.ا  Q_Oاe #Oزا ا اد ا #روآ $رو $.روآ* . J
-4
  # , O4ود اT:ك اآ رة
وو*O$ O.ة ا*)5  Qب(  ها اق : ،ف  %Oا #$%إ *اء ّ O ,ّO4
 $اد آ ` 1. 1ا  2.1 <Pا  -2أ<  ها اق .و*/ :ى ا , O4اYر إ  Zأ < $  ]TQ
ا آ ا^  أو اّة ا. -
 L:ا /$ا   #O Qا  و#/$ ًO.ول ا $ 1Nا @$Q O.ا  #Q  1.م و.ء ا#$%
-5
*Yوط ا  >  Jأ %9 L :ا ع ا /$ا  ا#4د  1.ا#/ول ا $ 1Nا @$Q O.ا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا ,O #9 #$%اFه#اف ا#4دة  1.ا  2-1 <Pا  -2أ<  L /ا ات ا.ّ-
وا ات ا  -ه L  1ا ات  ا ا  . k 1ا ا @$Q O.ها اق .و@
ا ات ا  . #  1اNام Teغ J %ت ا*%ا mا 1. *_Oر lاO-Jد ا ع ا/$
ا  اي #Oم  8$H Z .ا ؛
أن  ا , O4  O  Y ,O4ه] اFه#اف ،إ إذا *9رت ا /$ا  أن ها ا,O4
 $_ * qب؛
أن  ن ا#9 #9 #$%م Oر* ا  ا   @$Qه  sا  -4أ< )"O  Mر* و f_tا "(
_ 1آ   :ا ات ا   Oا ،Oو * Yإ@ أ  ,O #9 ZJى #Oم  ا 
 _YJ7ا*ُM 1ع  1.  .ا*Yا^ wا ا O:  $Q ,.وأن #-ل *vف ا  اح 
1
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ا 4*Yا ا 1. 20 Q #N O:  $Q ,.ا^ وأن ا*Yا^ wا*tFى ا اk.*v #9  $Q ,.
 ؛
)د( أن  ن اّ#9 #9 #$%م  @$Q  :   _tه  sا   -4أ< _ 1آ J @   O :
ا ا    . 8$_ُ 1ا 4*Yا   @XOا#/ول ا ، $ 1Nأو @   #Qاآل
  Lا _YJFا اردة   1. Z .ا 4*Yا* tFة؛
أن  ن ا % ،#   k#9  4إ@   Lا_%$ت ا #Oإ@ ا ع ا وا
) ه(
و   ،]#-د zJم و*$  1Hا y tوا  ,$-  . yP4اردات  ا اد
ا #روآ $رو $.روآ*  ، Jو ,%_ #QاJe ،*Fج واPدرات ،و`ن اzم  Xال
ا#/$ #$%ول اe 1Nزا ا اد ا #روآ $رو $.روآ*   Jا Pص * 1. Z $Qو آ ل
 *Jل #ة ها اق.
 :ف  Xا #$%إ *اء ر #vد_YJF , 9ـ @XO Zها اق .و :ف * #vاّ:bت اّ#4دة 1.
-6
ا ـ  -5أ< )"ّ:bت ا* #vواFدوار"( و   Q |$%ا _YJFا f_t X 1ا  ا  اO
وF ًO.دواره وbو  اّ#4دة  1.ا  -5أ< .و LX( :ها ا* #vأ ,ّO4$ ًXا @$Q ّOا 4اّ%
 1.ا*Oة  4أ.]TQ
و ا ,.ا /$ا   @$Qأن  ن #ى ا* #$%و 1. JإQدة ( y Pا |%ا ا ، $Q ,.أو Nء 
-7
ه] ا |%و *ّ ًO.ا*zوف  ،أ   , O4أ 1. 't }$:اT:ك وإزا  $اد ا#4دة  1.ا  -1أ<:
)أ(

-8
 :1$

إQدات ا( y Pا ّPآT#-ت ر^ ّ  8/أن ُ ً>~ ًO% ,إ #O  :   _t 1.
 %ه    1. L9ا*Oة ا*) 5  Qد( أ ]TQأو آ#O ^9  :   _( w  Oم > J
أ %9 L :أي ا ع  /$ا   $ا . $Q O.و ,$-ا *ات ا*^    :1$
أن  O ,$-ا #Qأو : :ت ا#Pوق ا#-د ا*HFاف؛

)(1

ا^ ا 1

)(2

ا *ات اb 1دي إ@  #-أي *Mط  *Mوط ها اق؛

)(3

ا *ات  1.ا ت ا    $ا(* yPادى ا آت ا^  أو اة
( <$ا*Yا^w؛

)(4

   #Oإ@ ا*%ا mأو ا * q _YJFا#ر   _t 1.ا  ا  ا#-ة ا، 4
أو إزا أي YJط   _tا  ا  1. 30 Q Z   #N ،ا^   /ع
  <   4*M *tا $Q ,.؛

) ب(

إQدات ا( * q y  Pا ّ PآT#-ت ر^     . ،إد   _t 1.ا  ا 
ا ا ، $Q ,.وا   1ن  # 9 ^#Qا  ،و ّ إTغ ا /$ا   **O 1. J`Yا 
ا ي ا, T؛

) ج(

  :ف -د أي   O% |%إ@ ا#Pوق ا#-د ا*HFاف #ى اJء   ا 4*Yا* tFة
ا  8  -9ها اق.

 :ف ُ @ اهم  @$Qو  Zا   ##4ا 1. _YJFا_Oـع ا*#( 1Qـت ا*%ـ ،#وvt P
)أ(

أن  -ا #$%ا*و Jا    8ها اق  /-ا   ت ا( ّvا*_ #9 1أ
2
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Ttل   ا*Yوع؛
) ب(

أن ` tا #$%وا آت ا^  واة ا-  -
 100/41وTt 6/49ل   ا(_.

ا%Qر ا  ا*Yوط ا اردة *Oر

 ا ,.ا 4 @$Q #$%اbو  ا Q $Yإدارة و  ها اق و Qآ .ا _YJFا O 1م  أو
-9
ا  ZQ  J  L$_Xُ 1أ  ا .ء Nات   8ها اق .و #9وا kO.ا # Jو  @$Qأن  ن ا آ
اة ا*^   )"ا آ اة ا*^  "( ووا ,.ا  @$Q 8 Jأن  ن ا آ اة ا-و) Jا آ اة
ا-و k4 (Jإ*Mاف ا آ اة ا*^    _YJ` ,$-  .ا 8  #$%ها اق .و ُ ا ,.ا@$Q #$%
 $Qت ا  Oا#ورّ ا*/ُ #9 1ي  1.إHر *ا mأQل ا* #vوا  Oا#P$ -وق اّ#-د ا*HFاف أو 1.
إHر * mJا  OاF Lي  ا آت اة ا*Yآ  1.ها اق.
 : -10ن ا آ اة ا*^   bو  Qن ا(_  fا L / ,ا _YJFو ه واTeغ Q
  8ها اق 1.  ،ذ   %: @$Qال  ا *P4ا ,O4ا Oو*O$ O.ة ا*) 5  Qب( .و Yه]
اbو  *ورة ا  L ,ا آ اة ا-وX Jن ا  k 9وا Lا 1. _YJ7 ^Tا .
و O:م ا آ اة ا-و Q# Jا آ اة ا*^      ,*H Qا _YJFا Pص ^9 1.  $Q
ا  –6ء  1.إHر ا  ,ا 8J  Yا آ اة ا*^   .و k$v  #9ا آ اة ا*^  
وا آ اة ا-و Jإ@  ا 1. ,.ا راء `Yن ا* %ت  ا آ ا f _( O$-واTeغ واbو ت
ا#ا 1. $tإHر ها اق   *ا   ا(_  1.  ،,  Yذ  #OQا Qت  ., $ zو ا,.
 cا#%أN @$Q ،و #ا آ اة ا*^   وا آ اة ا-و :* Jم اّ%ـ 1.
ا /$ا  
ا Pا 2-2 O.Fو   4-2ا ـ -2أ<.
 1. -11ل #Qم  ّ اF ،#$%ي   8%:ا%:Fب , O4  ،اFه#اف ا+ O$-زا ا اد ا#4دة 1.
ا <Pا  2-1 1O.Fا  -2أ< ،أو  @$Q ]N/Qأي و  Q *t Zال ا اق %O ^#-. ،ا ZJ` #$%
 Z ,ا P4ل  @$Qا  و#/ ًO.ول ا ا @$Q O.ا  .و /$ ,4ا *#O 8 ،ه ،أن # -
ّ 4
ا  إ@ و Z-و#/ ًO.ول ز $ wO 1ا @$Q O.ا  ّ#4د] ا /$ا   #-أن *%ه ا @$Q #$%وZ^.
  .اNا Zا 1آن  ا*Oر أن  4*M $ %9 ,O4ا  ا   1.إHر #ول ا ا @$Q O.ا .
و*-ف ا / ZJ` #$%ز  /$ا  أن ('   9ا    Oاّ#4دة  1.ا   -7أ< )"( Xت 1.
ا  #Q 8%م ال"( Q ،آّ آ *q $ام  ( Xت اT:ك  * qاُN/ة  1.أي   :ا ات،
#Oرة `Hن #9رات ا:د اFوزون .و :ف  9ا /$ا  آ   ت #Qم ال ا #$%ا اق
# @$Qة ،و( إزاءه ا*Oارات ذات ا .$Pو #-ا(ذ ه] ا*Oارات  Y  ،ا 4ا O^Q  -أم ا*Yا^w
ا $%Oو*O$ O.ة  5أ.]TQ
   *vQ LX(  -12ها اق  @$Q #-$أ:س أي *9ار  /$ا   1.ا@$Q *>b #9 %O
  أ *YوQت أ*tى Q_9 1.ت اT:ك أو أي أ _YJأ*tى ذات  1. $vا.#$%
 : -13ف  8 /اF #$%ي  O- 8$Hل  ا /$ا  و ا آ اة ا*^   وا آ اة
ا-و   *   Jها اق .و ع tص  Z $Qأن   $ wآ اة ا*^   وا آ اة ا-وJ
اTHeع  @$Qا $-ت ا*Xور   ,O4$ال ا اق.
  -14إ/Jز ا*  $اFو@   _tإدارة إزا ا اد ا #روآ $رو $.روآ*   Jواق ا*Oن  1.
 Jا ا  #4 : *tد  #  .أ  @P9ح   1 e Zى اT:ك  1.ا  -2أ< .و 1.
Oء أ* O$- _YJى ا 1.  b%ا(_ وا4 Oت ا    $Qو*O$ O.ة ا*)5  Qد( وا*Oة ` * . ،7

3
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إ @  Jا ا    ا _YJFا . O%و *:أ _YJاTeغ ا Pص  1.  $Qا*Oات
إ إ إذا #دت ا /$ا  Ttف ذ.
ا*)1  Qأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ< إ@
 L   -15ا*Yوط اّ#4دة  1.ها اق *Pاً   :ق *و آ ل  *Jل و @$Qا 4ا1. ّ%
ها اق .وآ .ا4$_Pت ا 1. $-ها اق  ا @-ا ب إ   1.ا*%و آ ل#4   ،د
ا /$ا   * qذ.

4
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(! ت
ا   -1أ< :اـ اد
ادة
ا #روآ $رو $.روآ* ن22-

ا*,.


اQ /
اFو@

 _OJا#%ء  1 eا( Xت  1.اT:ك
)`Hن #9رات ا:د اFوزون(
36.15

ا)(! -2 8أ ::ا-ه%اف وا) !8
2011
( Xت   #

2017
2016 2015
32.54 32.54 32.54

2014
2013 2012
  36.15 36.15 #

2018
32.54

ا* ع
2020 2019
#   23.50 32.54

# 1-1ول
*و آ ل  *Jل  اد
 ،اQ /
ا*,.
اFو@ )أHن #9رات
اT:ك اFوزون(
23.50 32.54
32.54
32.54 32.54 32.54
  36.15 36.15 #
 2-1ا #4ا @P9Fا ح #   Z
T:Tك ا    1$اد
ا* ، ,.اQ /
اFو@ )أHن #9رات
اT:ك اFوزون(
70 216
0
0 160 000
0
0 75 000
0
 1-2ا  ا $ Z $Q ,آ 0 200 000
اة ا*^   )ا # Jو(
)دور أ* (1
5 266
0
0 12 000
0
0
5 625
0
0
 <   2-2د Qا آ اة 15 000
ا*^   )دور أ* (1
%7.5
100 000
0
0 180 000
0
0 150 000
0
 3-2ا  ا ا0 100 000 Z $Q ,.
 $آ اة ا-وJ
)ا ) (8 Jدور أ* (1
12 887
0
0 23 196
0
0 19 330
0
0
 <   4-2د Qا آ اة 12 887
ا-و) Jدور أ* (1
170 216
0
0 340 000
0
0 225 000
0
 1-3إ  1ا  ا0 300 000 ,
) Z $Qدور أ* (1
18 153
0
0 35 196
0
0 24 955
0
0
 / 2-3ع   < ا27 887 Q#
)دور أ* (1
188 369
0
0 375 196
0
0 249 955
0
 3-3إ  1ا  < ا0 327 887 ,
)  $Qدور أ* (1
إ  1اeزا  ا #روآ $رو $.روآ* ن 22-ا 8  O O4 @$Q ,ها اق )أHن #9رات اT:ك
1-1-4
اFوزون(
إزا ا #روآ $رو $.روآ* ن 22-ا*Y 1. O O4 - 1وQت   O:ا)  $Q ,.أHن #9رات اT:ك
2-1-4
اFوزون(
اT:ك اbه ا  1O%ا #روآ $رو $.روآ* ن) 22-أHن #9رات اT:ك اFوزون(
3-1-4

 #

505 216

37 891

530 000

68 300
1 035 216
106 191
1 141 407
12.65
 #
23.50

ا)(! -3 8أ ::ا*%ول ا ' Iا J'K Hا) !8
*/ :ي ا   1. *zا*Yا^ wا $ $%Oا 1. Z $Q O.ا ع ا 1. * tFا ا#4دة  1.ا  -2
.1
أ<.

5
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ا)(! -4 8أH 8L : :ر! و OMNا)(
1

 :ف `<  **Oا  و _tا  _ 8$آ  t  4*Mأ Nاء:
)أ(

* **Oود* ،د  Z .اJ %ت  8ا ا`Y ،  Oن ا#Oم ا*4ز  ا ا**O$ O
ا ،,و  @$Q , $-ا+ ,$-  . #$%زا ا  اد ،وآ   إ:م ( <$اHYت ، .
وآ   ار%ط  .'-% X-و 1%أن  Yا @$Q **Oا اد ا#ة 7وزون ا 1أزk$
آ *M% /ة   ا 8 ،_YJFادة ،وا    ا $#%ا( #وا#%ا^ ذات ا$P
ا 1أد$ ،k$tح  $- * .  J7ت  /$ا   1. *   m Qا>-%Jت ذات
ا $Pخ .و 1%أن  f$ا **Oا Xء آ  @$Qا/Jeزات وا(*%ات وا#4ت
ا* <$( _%اHYت ا#ر   1.ا(_ ،وأن  @$Q ,$-أي  *ات _*أ  @$Qا*zوف
 1.ا ،#$%وأن #Oم  * qذ   ا $-ت ذات ا .$Pو 1%أن  Yا **Oأ@$Q X
 $-ت  Qأي  *ات Oر (f_t) _( Jا  ا  ا ،#O ,آ4ت ا`،* t
و ت ا#(:ام ا*و 1. JإQدة ( y PاTt |%ل   ا @$Q ،4*Yا 4ا Pص
 1. Z $Qا*Oة   7ها اق ،أو  * qذ  ا *ات ،وأن #Oم *%رات #و> .و1_ :
ا **Oا*ود   Lا ات ذات ا $Pا#4دة  1.ا*Oة ا*)5  Qأ(  اق ،و 
 .eإ@ ذ أن  Yأ $- Xت  Qا 1. _YJFا ا 4؛

) ب(

 _t m^J  ,O4$ **Oإدارة إزا ا اد ا #روآ $رو $.روآ*   JواT:ك ا اد
اYر إ   1.ا  -1أ< ،آ ه  1. %ا*Oة ا*)5  Qب(  اق .و  *Oر
ا /$ا  Ttف ذ #O - ،ها ا L ,O4آ t 8$Hص   4*Yا*Yا^ wو-
أن #Oم ا  ,O4اT:ك  L /ا ات ذات ا @$Q $Pا 4ا#4د  1.ا*Oة ا*)5  Qأ(
 اق ا *Y  1ا /$إ@ Q ,O4 **O $؛

) ج(

وHY$ 1_t <vت ا J @  L$_Xُ : 1ا ا 8$H #O -Nا 4*Yا ،
 Lإ*از ا*ا  fا _YJFو Lأ tا/رب ا  %وا#Oم ا*4ز    1.ا*Yا^ wاO
  -ا%Qر؛ و#O:م اJ %ت ا  اردة  1.ا(_  8ا ا .  Oو 1%أن X
ا  <vأ XاMeرة إ@ ا(_ ا $Yوا#Oم ا*4ز  Q TX. ،أي  *ات    
ا zر أن _*أ  @$Qا(_ ا .$Yو 1%أن _ 1ها ا  <vا ات ا#4دة  1.ا*Oة
ا*)5  Qد(  اق .آ  1%أن #4د ا   P <vا *ات ا 1أد @$Q k$tا(_
ا $Yوأن #Oم  *ا  .و  #Oو <vا _YJFا  $%OآN/ء   }Jا > Zv  O
ا **Oا*دي   8ا*Oة ا*)  Qب( أ]TQ؛

)د(

  Q /ا $-ت ا   ا(O L / vر* ا  ا  و f_tا  ا  ا#O
 Ttل #Q9ة  Jت  @$Qا .kJ*Jeو#-:ل ه] ا $-ت ا   ،ا8 #O - 1
ا ا L   Oآ  ،4*M 8$Hآ  Tا*ود وا  <vا(ص ) **Oا *zJا*Oة
ا*)1  Qأ( أ (]TQوا(_ )ا *zJا*Oة ا*)1  Qج( أ ،(]TQو _tا  ا  وأي
 *ات  1.ا(_ ا ،$Yو }J 1_:ا*ات ا  NواHYت؛

) ه(

   Nي 

ا*O. }t 1ات y($ ،ا*Oات ا*)1   Qأ( إ@ )1د( أ.]TQ

 5ت ا %Qوا-دوار ا)P H'/
ا)(! -5 8أّ R ::
وا #ة ا 7  Hوزون ه 1ا #ة اeدار ا*آ Nا`Yة دا tا  اeداري  زارة اs %
1
واbو  ,  Qا _YJFا O%H 4 ,$-  .   4اFوزون و  * إزا ا اد ا#ة 7وزون.
6
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و :ف  #إدارة   أ _YJا*YوQت ا*Oرة إ@ ا #ة ا 7  Hوزون -ون  Lا # Jو
2
  vا آ اة ا*^   وا  Zv  8 Jا آ اة ا-و.J
ا)(! -6 8أ ::دور ا آ ا(ة ا S
1

 :ـ ن ا آـ ا*^  ـ bو Q / Qـ  ا#4 _YJFد  1.و> Oـ ا*Yوع  @$Qا 4ا:1
ن ا   ,Oّ 4اFداء وا ,Oّ 4ا @XO 1ها اق وا* eاءات وا_%ّ$ت ا#ا $t
)أ(
v
 @$Q ،Z vا  4ا _t 1. ّ %إدارة إزا ا  اد ا #روآ $رو $.روآ*   Jا( ّ
ا( ّ
#$%؛
) ب(

#Qة ا 1. #$%إQـ#اد  f_tا  واOرــ* اO Tـ  @$Qا 4ا %ـ  1.ا ـ -4أ<؛

) ج(

 O ,ّO4 #Oإ@ ا /$ا   أن اFه#اف  kOO4 #9وأن ا _YJFا  ا* _%
 #9أُآ @$Q k$ا 4ا _t 1. ّ%ا    L @Yا  -4أ<؛

)د(

ا`آّ  #أ tا/رب ا  %وا#Oم ا*4ز  -ا%Qر  1.ا :ت ا(_ ا $Yو1.
 f_tا  ا  ا L  Y $%Oا *Oا*)1  Qج( و)1د(  ا  -4أ<؛

) ه(

ا .ء _%$ت اTeغ ا(O vر* ا  ا  و f_tا  ا  وا(_ ا@$Q $Y
ا 4ا#4د  1.ا  -4أ<  #Oإ@ ا /$ا  .و%$_ Yت اTeغ #O @$Q
Oر*  QاHYت ا  L$_X 1ا آ اة ا-وJ؛

) و(

ن   ا(*%اء اO
ا*^  ؛

*$ا -ت ا ~Oا#ّ- 1ت  ا آ اة

) ز(

إ *اء  ّم ا*Meاف ا_ $؛

) ح(

ن و  د ّ  _t     ّ   $ Yا  _* -. Oو   .YواTeغ
ا Q , 9#اJ %ت؛

) ط(

 HYJ ,ت ا آ اة ا-و ،Jون ا Lا 1. ^Tا_YJF؛

) ي(

 't  1.ا  #Q / Jم ال و*O$ O.ة   11اقY ،##4 ،ور  Lا#$%
وا آ اة ا-و y P( ،Jا( Xت (  <$د ا Nا  Jو  آ وآ ة أو
>^   -؛

) ك(

ن ا |%ا  . # #$%$ Q .#إ@ ا-:ل ا*Mbات؛
ن أ ~

) ل(

 #Oا#Qة  Q# ,$-  .ا :ت ا -وا Q#اeداري وا #Q 1Oا_.8$

ا$O

اbهّ$

 #-اYور  Lا #$%وأ tأي راء َ*-ب  - Qا%Qر O: ،م ا آ اة ا*^    tر آ ن
2
 Oو * + Z $اء ا _t m^J  ,O4إدارة إزا ا اد ا #روآ $رو $.روآ*   JواT:ك ا اد
اآ رة  1.ا  -1أ< ،و  O.ء *Oة ا*)5  Qب(  اق وا*Oة ا*)1  Qب(  ا  -4
أ<.
ا)(! -6 8ء :دور ا آ ا(ة ا)/و
7
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 ن ا آ ا-وb Jو  Q / Qأ ._YJو#4د ه] ا 1. _YJFا(_ ا ،$Yو@$Q Y
1
ا:@$Q 9F
)أ(

 #Oا#Qة  1.إ#Qاد ا :ت ا #Q -ا_8$؛

) ب(

#Qة ا   1. #$%و   Oا _YJFا   1ا آ اة ا-و ،Jوا*  ع إ@ ا آ
اة ا*^   Xن   ,ا 1. Lا_YJF؛

) ج(

O #Oر*  Qه] ا _YJFإ@ ا آ اة ا*^   eدرا   1.اOر* ا @$Q -/ا4
ا ارد  1.ا  -4أ<.

ا)(! -7 8أZ3 ::ت  ا) !%K XY  8م ا )Vل

و*O$ O.ة   11ها اق |$% ' (  ،ا  ا(#O yّPار  163دور أ*  Q 1آ ّ
1
آ *q $ام  اT:ك اي /وز ا ى ا#4د  1.ا  2-1 <Pا  -2أ<    . ,O4  :
ا#ف ا#4د  1.ا  2-1 <Pا  -2أ<.

8

UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/60
Annex XXXIII

اـ ا  و ا ن
اّ ق   أورواي وا !'#ا&! !"# $%وق ا& ,د ا*)اف
-.ن  /0ا2&3ك ااد ا 2روآ#رو#روآ4
 أورو اي )"ا ("!"#وا" /0ا*+, -".  &  /اء ( ' &%
ّ ها اق اه 
-1
ا;.ل ا*ا " 89ا ّد ا!/7ة 6وزون اّ!3دة & %ا   -1أ= )"ا ا ّد"( إ@ آ  > !9ره  21.00
أ/Gن !9رات ا;/د اEوزون  "3ل  / */ 1آ Iن ا K @L  2015 %Iا!0اول ا*#  /Mو آ ل
 *Iل.
 ا& -ا"#ـ!  @"PاMام !3ود ا;RSك ا /7ي " ا ّد  @"Pا 3/ا %& ّ#ا =Oا 2-1 %N&E
-2
ا   -2أ= )"اEه!اف وا "( & P RWا!0ول ا*# ' (" %/Mو آ ل  *Iل  K 0ا اد
اXر إ  %& Sا  -1أ= .و #Nا !"#أ Y #N ،YّIها اق وو&ء ا" /0ا!ّS.  /ا   Sاّ!3دة &%
ا*Nة  !N ،3ا 8"G %& -3أو "  !M %ّNا   ا!/Oوق اّ!.د ا*GEاف E #7/ي ا;RSك " اد
0وز ا 7ى ا!3د & %ا =Oا  2-1 %N&Eا  -2أ= #Pر_ ا(^ ة ا %&  ]S/ا( Wت  8+
ها اق  K 0ا اد ا!/7ة 6وزون ا!3دة & %ا  -1أ= ،و&  ` -".ي ا;RSك 0وز ا 7ى
ا!3د   دة & %ا Oف ا 3-1-4  N&Eو 3-2-4و 3-3-4و 3-4-4و 3-5-4و) 3-6-4ا;RSك اcه
ا  (%N#آ  ا اد.
 dا!#أ* &  @"P ،
ره ً/ل اM !"#ا Yا!3دة & %ها اق  ،ا& -ا" /0ا ، /
-3
 dا!#أ،
ا  اّ!3د & %ا =Oا  1-3 %N&Eا   -2أ= " .!"#و; &* ا" /0ا  /ها ا  ،
& %اP+ت ا" /0ا  /اّ!3دة & %ا   -3أ= )"!+ول ز " %/ا& @"P Nا "(.
 ا& -ا  / @"P !"#ها اق و& g^(" Nا  P^Nاf !Nزا ا اد ا! Sروآ" رو&" روآ* . I
-4
  ! - N3ود ا;RSك اآ رة
وو&*N" Nة ا*)5  Pب(  ها اق ; ،ف  #Nا !"#إ*+اء ّ N7 -ّN3
" اد آ ` %& %ا  2.1 =Oا  -2أ=  ها اق .و; *0ى ا - N3اXر إ  Yأ = "  _RP
ا آ ا  ]/أو اّ/ة ا. /.
; K/ا" /0ا !N P  /ا  و&!0" ًNول ا " %/Mا& @"P Nا  &!P  %م و&ء ا!"#
-5
*Xوط ا  >  Iأ;  #9 Kا+ع ا" /0ا  /ا!3د & %ا!0ول ا " %/Mا& @"P Nا :
)أ(

)ب(
) ج(

أن  ن ا -N !9 !"#اEه!اف ا!3دة & %ا  2-1 =Oا  -2أ=  K 0ا /7ات ا.ّ/.
وا /7ات ا  /.ه K + %ا /7ات  /ا /7ا S & l %ا ا& @"P Nها اق .و@/7
ا /7ات ا S & !+  %اMام Rfغ I #ت ا*#ا nا %& *^Nر mاN.Iد ا+ع ا"/0
ا  /اي !Nم &  8"G Yا ؛
أن  ا - N3  N7  X -N3ه_ اEه!اف ،إ إذا *9رت ا" /0ا  /أن ها ا-N3
 * ^" ب؛
أن  ن ا!9 !9 !"#م Nر* ا  /ا @"P  /7ه  sا  -4أ= )"N  Lر* و g^tا(" /
 %^uآ ;  /ا /7ات ا   Nا ،N7و * Xإ@ أ 7 -N !9 YIى !Nم  ا /
 ^XI6ا*ُL %ع &  %& Sا*Xا] xا ا& N; S "P -وأن !.ل *wف ا  اح 
1
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ا 3*Xا ا& %& 20 P !M N; S "P -ا] وأن ا*Xا] xا*tEى ا ا&l&*w !9 S "P -
 ؛
)د( أن  ن اّ!9 !9 !"#م  @"P  /;  / ^tه  sا   -4أ=  %^uآ ;SI @   N /
ا /7ا   S & 8"^ُ %ا 3*Xا   @WNا!0ول ا ، " %/Mأو @   !Pاآل
 K +ا ^XIEا اردة &   %& Yا 3*Xا* tEة؛
أن  ن ا #7/ ،!   l!9  3إ@  K +ا^"#ت ا !Nإ@ ا+ع ا وا7
) ه(
و  +  ،_!.د {Iم و*" / %/Gا z tوا  -".  & zO3اردات  ا اد
ا! Sروآ" رو&" روآ*  ، Iو -#^/ !/PاIf ،*Eج واOدرات ،و`ن ا{/م  Wال
ا!0" !"#ول اf %/Mزا ا اد ا! Sروآ" رو&" روآ*   Iا O/ص * %& Y "Pو آ ل
 *Iل !ة ها اق.
; ف  Wا !"#إ*+اء ر !wد^XIE - 9ـ @WN Yها اق .و; ف * !wا7ّ;cت اّ!3دة &%
-6
ا ـ  -5أ= )"7ّ;cت ا* !wواEدوار"( و  / P }"#ا ^XIEا g^t S/W %ا  /ا  /7اN7
و&E ًNدواره وc7و  Sاّ!3دة & %ا  -5أ= .و; ( KWها ا* !wأ -ّN3" ًWا @"P ّN7ا 3/اّ#
& %ا*Nة  4أ._RP
و ا& -ا" /0ا @"P  /أن  ن !ى ا* !"#و %& IإPدة ( z Oا }#ا ا& ،S "P -أو M+ء 
-7
ه_ ا }#و& *ّu ًNا{*وف  ،أ - N3 +أ;"~  %& 'tا;RSك وإزا " اد ا!3دة & %ا  -1أ=:
)أ(

-8
 ":%

إPدات ا( z Oا ّ/OآR!.ت ر]  80 ّ7أن ُ ً> ًN#7 -إ &!N  /;  / ^t %
 #7ه    %& K9ا*Nة ا*) 5  Pد( أ _RPأو آ!N ]9  /;  / ^( x  N/م > I
أ;  #9 Kأي ا+ع " /0ا "  /ا& .S "P Nو -".ا* uات ا*] :%"   7
أن  N -".ا !Pأو ; ;ت ا!/Oوق ا!.د ا*GEاف؛

)(1

ا ]7ا %

)(2

ا* uات اc %دي إ@  !.أي *Lط  *Lوط ها اق؛

)(3

ا* uات & %ا 7ت ا  "  /7ا(* zOادى ا آت ا  ]/أو ا/ة
("= ا*Xا]x؛

)(4

   !Nإ@ ا*#ا nأو ا *  ^XIEا!ر ^t %& +ا  /ا  /7ا!.ة ا، 3
أو إزا أي XIط   ^tا  /ا %& 30 P Y   !M ، /7ا]   0ع
  =   3*L *tا&S "P -؛

) ب(

إPدات ا( *  z  Oا ّ/ OآR!.ت ر]    & ، 7إد ^t %& S+ا  /ا /7
ا ا& ،S "P -وا   %ن  ! 9 ]!/Pا ، /و ّ إRغ ا" /0ا **N %& SI`X  /ا /
ا /7ي ا- R؛

) ج(

;  ف .د أي   N# }#إ@ ا!/Oوق ا!.د ا*GEاف !ى اSIء   ا 3*Xا* tEة
ا  8+  .9ها اق.

; ف ُ @ اهم  @"Pو Y+ا  / !!3ا %& ^XIEا^Nـع ا*!( %Pـت ا*#ـ! ،وwt O
)أ(

أن  .7ا !"#ا*و Iا    8+ها اق  0.ا  +ت ا( ّwا*^ !9 %أ
Rtل   /ا*Xوع؛
2
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) ب(

أن ` tا !"#وا آت ا  ]/وا/ة ا.  /.
 100/41وRt 6/49ل   /ا(^.

ا#Pر ا  ا*Xوط ا اردة *Nر

 ا& -ا 3 @"P !"#اc7و  ا P "Xإدارة و  /ها اق و Pآ& ا ^XIEا N %م  Sأو
-9
ا  Y/P  I S K"^Wُ %أ +ا &ء Mات   8+ها اق .و !9وا& -ا ] @"P %#!/أن  ن ا آ
ا/ة ا*] ")  7ا آ ا/ة ا*]  ^XI` -".  & (" 7ا 8+  !"#ها اق .و ُ ا& -ا "P @"P !"#ت
ا  Nا!ورّ ا*0ُ !9 %ي & %إGر *ا nأPل ا* !wوا  Nا!/O" .وق اّ!.د ا*GEاف أو & %إGر
* nIا  NاE Kي  ا آت ا/ة ا*Xآ & %ها اق.
 ; -10ن ا آ ا/ة ا*] c7  7و  Pن ا(^  gا K 0 -7/ا ^XIEو /ه واRfغ S/P
  8+ها اق %&  ،ذ   #; @"Pال  ا *O3ا -N3ا N7و&*N" Nة ا*) 5  Pب( .و ا&-
 dا!#أM @"P ،و! ا آ ا/ة ا*]   7وا آ ا/ة ا.و ;*[Iم ا/ّ #ـ &%
ا" /0ا  /
ا =Oا  2-2 %N&Eا ـ -2أ=.
 %& -11ل !Pم  ّ اE ،!"#ي ;  8#ا#;Eب - N3  ،اEه!اف ا, N".زا ا اد ا!3دة &%
ا =Oا  2-1 %N&Eا  -2أ= ،أو  @"P _M0Pأي و P *t Y+ال Sا اق #N ]!/.& ،ا YI` !"#
  Yا O3ل  @"Pا  و&!0 ًNول ا ا& @"P Nا  .و /0" -3ا*!N 87 ، /ه ،أن ! .ّ 3
ا  إ@ و Y.و&!0 ًNول ز " xN/ %/ا& @"P Nا  ّ!3د_ ا" /0ا !.  /أن *#ه ا @"P !"#و&]Y
 & اMا Yا %آن  ا*Nر أن  3*L "7 #9 -N3ا  ا  & %إGر !+ول ا ا& @"P Nا .
و*.ف ا 0 YI` !"#ز " /0ا  /أن ('   9ا    Nاّ!3دة & %ا   -7أ= )"( Wت &%
ا  !P 8#7م ال"( P ،آّ آ " *ام  ( Wت ا;RSك  * اُM0/ة & %أي ;  /ا /7ات،
!Nرة `/Gن !9رات ا;/د اEوزون .و; ف  9/ا" /0ا  /آ   ت !Pم ال اS !"#ا اق
! @"Pة ،و( إزاءه ا*Nارات ذات ا ."Oو !.ا(ذ ه_ ا*Nارات  X  ،ا 3ا N]P  /.أم ا*Xا]x
ا "#Nو&*N" Nة  5أ._RP
   *w/P KW(  -12ها اق " @"P !.أ;س أي *9ار " /0ا %&  /ا@"P *>c !9 #N7
  أ *XوPت أ*tى &P^9 %ت ا;RSك أو أي أ ^XIأ*tى ذات  %& "wا.!"#
 ; -13ف  8 07اE !"#ي  N. 8"Gل  ا" /0ا  /و ا آ ا/ة ا*]   / * 7   7ها
اق .و /ع tص  Y "Pأن   " xآ ا/ة ا*]   7اRGfع  @"Pا ".ت ا*Wور "  -N3ال
Sا اق.
  -14إ0Iز ا* " اEو@   ^tإدارة إزا ا اد ا! Sروآ" رو&" روآ*   Iواق ا*Nن %& S
 SIا /7ا  !3 /; *tد &  ! Sأ 7 @O9ح  7 %+f Yى ا;RSك & %ا  -2أ= .و& %
Nء أ*+ N". ^XIى ا %& S c#/ا(^ وا3 N/ت ا   S "Pو&*N" Nة ا*)5  Pد( وا*Nة `+* 7& ،7
إ SI @ Sا /7ا    /ا ^XIEا . N#و; *7أ ^XIاRfغ ا O/ص  %& S "Pا*Nات
إ Sإ إذا !دت ا" /0اRt  /ف ذ.
ا*)1  Pأ( و)1ب( و)1د( و)1ه(  ا  -4أ= إ@
 K + / -15ا*Xوط اّ!3دة & %ها اق ً*Oا  ; ق *و آ ل  *Iل و @"Pا 3/ا%& ّ#
ها اق .وآ& ا3"^Oت ا %& ".7ها اق  Sا @/.ا 7/ب إ  %& Sا*#و آ ل!3   ،د
ا" /0ا *   /ذ.

3
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ا& -1 6$%أ :8اـاد
ادة

ا*& -اP 0

ا! Sروآ" رو&" روآ*
ا! Sروآ" رو&" روآ*
ا! Sروآ" رو&" روآ*
ا! Sروآ" رو&" روآ*
ا! Sروآ" رو&" روآ*
ا 0ع ا*%P
ا! Sروآ" رو&" روآ* ن–141ب
ا  #ل ا -7ا(" gا 7رد
ا 0ع

+
+
+
+
+
+

ن22-
ن141-ب
ن123-
ن–124
ن–142ب

اEو@
اEو@
اEو@
اEو@
اEو@
اEو@

21.08
1.49
0.04
0.09
0.63
23.33
5.33

ا*و=

28.66

&%
+

 ^NIا!#ء  %+fا( Wت &%
ا;RSك
)`/Gن !9رات ا;/د اEوزون(

4
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$%ت
ا& -2 6$%أ :8ا*ه اف وا&6$
2011
1-1

1-2
2-2
3-2
4-2
1-3
2-3
3-3
1-1-4
2-1-4
3-1-4
1-2-4
2-2-4
3-2-4
1-3-4
2-3-4
3-3-4
1-4-4
2-4-4
3-4-4
1-5-4
2-5-4
3-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4

2015

!+ول ( Wت *و آ ل  *Iل
 اد ا*& ، + -ا P 0اEو@
)أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
ا !3ا @O9Eا 7ح RS;R Yك
ا "   %اد ا*& ، + -اP 0
21.00
23.33
23.33
  !+
  !+
اEو@ )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا  ا " Y "P -آ ا/ة
45 004
20 000
115 000 100 000
100 000
ا*] )  7ا ]) (%#!/دور أ* (%
  = د Pا آ ا/ة ا*]  7
3 375
1 500
8 625
7 500
7 500
)دور أ* %7.5 (%
ا  ا ا& " Y "P -آ ا/ة
0
0
0
0
82 850
ا.و) Iا ! Iو( )دور أ* (%
  = د Pا آ ا/ة ا.وI
0
0
0
0
7 457
)دور أ* (%
إ %+ا  ا) Y "P -دور
45 004
20 000
115 000
100 000
182 850
أ* (%
 0ع   = ا!) Pدور أ* (%
3 375
1 500
8 625
7 500
14 957
إ %+ا  = ا) S "P -دور
48 379
21 500
123 625
107 500
197 807
أ* (%
إ %+اfزا  ا! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب ا 8+  SN N3 @"P -ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
إزا ا! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب ا*X %& SN N3 . %وPت ;  Nا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب )أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إ %+اfزا  ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 22-ا 8+  SN N3 @"P -ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
إزا ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 22-ا*X %& SN N3 . %وPت ;  Nا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن) 22-أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إ %+اfزا  ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 123-ا 8+  SN N3 @"P -ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
إزا ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 123-ا*X %& SN N3 . %وPت ;  Nا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن) 123-أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إ %+اfزا  ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 124-ا 8+  SN N3 @"P -ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
إزا ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 124-ا*X %& SN N3 . %وPت ;  Nا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن) 124-أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إ %+اfزا  ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 142-ا 8+  SN N3 @"P -ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
إزا ا! Sروآ" رو&" روآ* ن 142-ا*X %& SN N3 . %وPت ;  Nا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك
اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن) 142-أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إ %+اfزا  ! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ; Nا(" gا 7ردة ا8+  SN N3 @"P -
ها اق )أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
إزا ! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ; Nا(" gا 7ردة ا*X %& SN N3 . %وPت ;N
 ا&) S "P -أ/Gن !9رات ا;RSك اEوزون(
ا;RSك اcه ا  %N#ا! Sروآ" رو&" روآ* ن141-ب & %ا  #ت ; Nا(" gا 7ردة )أ/Gن !9رات
ا;RSك اEوزون(
  !+

2-1

2012

2013

2014

  !+

5

23.33

23.33

21.00

ا'ع
  !+

  !+

380 004
28 500
82 850
7 457
462 854
35 957
498 811
1.08
  !+
0.41
3.11
  !+
17.97
0.04
  !+
0
0.09
  !+
0
0.63
  !+
0
  !+
  !+
5.33
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ا& -3 6$%أ :8ا' ول ا# G!Hا =#J Fا&6$
.1
أ=.

; *0ي ا   %& *{/ا*Xا] xا " "#Nا& %& Y "P Nا+ع ا %& * tEا /7ا!3دة & %ا  -2

ا& -4 6$%أ F 6K : 8ر $و NLMا&!%
1

; ف `=  **Nا  /و ^tا 8"^  /آ  7t  3*LأM+اء:
)أ(

*7 **Nود* ،د &  YاI #ت  87ا /7ا`X ،  Nن ا!Nم ا*3ز  /ا /7ا**N" N7
ا ،-7و  @"P - ".ا, -".  & !"#زا ا  اد ،وآ   إ;Sم ("= اGX/ت & ،S
وآ   ار#ط  .'.# SW.و %u#/أن  Xا @"P **Nا اد ا!/7ة 6وزون ا %أز"l
آ*L# 0 /ة   /ا 87 ،^XIEادة ،وا   +  /ا "!#ا !(7وا!#ا] ذات ا"O
ا %أد7" ،l"tح  ". * &  I6ت " /0ا %& * u  n/ P  /ا>.#Iت ذات
ا/ "Oخ .و %u#/أن  g"7ا **Nا Wء آ  @"Pا0Ifزات وا(*#ات وا!3ت
ا* ="( ^#اGX/ت ا!ر %& +ا(^ ،وأن  @"P -".أي * uات ^*أ  @"Pا{*وف
& %ا ،!"#وأن !Nم  * ذ   ا ".ت ذات ا ."Oو %u#/أن  Xا **Nأ@"P W
 ".ت  Pأي * uات Nر (g^t) ^( Iا  /ا  /7ا ،S!N -7آ3ت ا`،* t
و ت ا;(!ام ا*و %& IإPدة ( z OاRt }#ل   /ا @"P ،3*Xا 3/ا O/ص
 %& Y "Pا*Nة   7ها اق ،أو  * ذ  ا* uات ،وأن !Nم *#رات !و> .Sو; %^u
ا **Nا*7ود  K +ا /7ات ذات ا "Oا!3دة & %ا*Nة ا*)5  Pأ(  اق ،و 
 &fإ@ ذ أن  Xأ ". Wت  Pا %& ^XIEا /7ا 3؛

) ب(

 ^t n]I  -N3" **Nإدارة إزا ا اد ا! Sروآ" رو&" روآ*   Iوا;RSك ا اد
اXر إ  %& Sا  -1أ= ،آ ه  %& #ا*Nة ا*)5  Pب(  اق .و  *Nر
ا" /0اRt  /ف ذ !N . ،ها ا K -N3آ t 8"Gص   3*Xا*Xا] xو.
أن !Nم ا  -N3ا;RSك  K 0ا /7ات ذات ا @"P "Oا 3/ا!3د & %ا*Nة ا*)5  Pأ(
 اق ا *X  %ا" /0إ@ S/P -N3 **N "7؛

) ج(

وGX/" %^t =wت ا SI @ S K"^Wُ ; %ا /7ا 8"G !N .Mا 3*Xا ،
 Kإ*از ا*ا  gا ^XIEو Kأ tا0رب ا  #7وا!Nم ا*3ز &  / %ا*Xا] xاN7
  .ا#Pر؛ و;!Nم اI #ت ا  اردة & %ا(^  87ا /7ا .  Nو %u#/أن W
ا  =wأ WاLfرة إ@ ا(^ ا "Xوا!Nم ا*3ز  P RW& ،أي * uات    /
ا {/ر أن ^*أ  @"Pا(^ ا ."Xو %u#/أن  %^uها ا  =wا /7ات ا!3دة & %ا*Nة
ا*)5  Pد(  اق .آ  %u#/أن !3د ا   O =wا* uات ا %أد @"P l"tا(^
ا "Xوأن !Nم * 7ا  .Sو  !Nو =wا ^XIEا  "#N7آM0ء   ~Iا > Yw  N
ا **Nا*7دي   8+ا*Nة ا*)  Pب( أ_RP؛

)د(

  P 0ا ".ت ا   ا(N K 0 wر* ا  /ا  /7و g^tا  /ا  /7ا!N
 Rtل !P9ة  Iت  @"Pا .lI*Ifو;!.ل ه_ ا ".ت ا   ،ا87 S!N . %
ا /7ا K   Nآ  ،3*L 8"Gآ  Rا*7ود وا  =wا(ص ) **Nا *{Iا*Nة
ا*)1  Pأ( أ (_RPوا(^ )ا *{Iا*Nة ا*)1  Pج( أ ،(_RPو ^tا  /ا  /7وأي
* uات & %ا(^ ا ،"Xو; ~I %^uا*ات ا  /MواGX/ت؛
6
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) ه(

  / M+ي 

ا*N& ~t %ات z(" ،ا*Nات ا*)1   Pأ( إ@ )1د( أ._RP

ا& -5 6$%أ Qّ3R :8ت ا Pوا*دوار ا&O F#,
; ف ُ ^XI` K"^Wا**X %& !wوع ا* !wوا* %& 9أ>/ء  ^t  /إدارة إزا ا اد
1
ا! Sروآ" رو&" روآ*  ، Iو; K +  / Xا*XوPت دا tا(^؛ وا* !wا  / {/ا*XوPت
واn]/؛ وإ!Pاد اNر* ا!ور  n]I Pا*XوPت   * 7ا Nم *+fاءات ا # O؛ و !NاNر*
ا* "   Pا*XوPت & %ا  l 9ا 8;/إ@ ا" /0ا ، /وا* !wا ^ {/رات ا 7ق وا0ه@"P Y
ا ! .Oا  %/Gوا!و.%
ا& -6 6$%أ :8دور اآ  ا!%ة اQS
1

; ـ ن ا آـ ا*]  7ـ c7و P 0 Pـ  ا!3 ^XIEد & %و> Nـ ا*Xوع  @"Pا 3/ا:%
)أ(

ن ا   -Nّ 3اEداء وا -Nّ 3ا @WN %ها اق وا*+fاءات وا^"ّ#ت ا!ا "t
w
 @"P ،Y wا  3/ا ^t %& ّ #إدارة إزا ا  اد ا! Sروآ" رو&" روآ*   Iا( ّ
ا( ّ
!"#؛

) ب(

!P7ة ا %& !"#إPـ!اد  g^tا  /واNرــ* اN Rـ  @"Pا 3/ا #ـ & %ا ـ -4أ=؛

) ج(

 N7 -ّN3 !Nإ@ ا" /0ا   /أن اEه!اف  lNN3 !9وأن ا ^XIEا  /7ا*S ^#
 !9أُآ" @"P lا 3/ا ^t %& ّ#ا K @X   /ا  -4أ=؛

)د(

ا`آّ!  أ tا0رب ا  #7وا!Nم ا*3ز  .ا#Pر & %ا; ت ا(^ ا "Xو&%
 g^tا  /ا  /7ا K  X "#Nا *Nا*)1  Pج( و)1د(  ا  -4أ=؛

) ه(

ا &ء ^"#ت اRfغ ا(N wر* ا  /ا  /7و g^tا  /ا  /7وا(^ ا@"P "X
ا 3/ا!3د & %ا  -4أ=  S!Nإ@ ا" /0ا /؛

) و(

ن   /ا(*#اء ا/N
ا*]  7؛

"*ا.+ت ا /Nا!ّS. %ت  Sا آ ا/ة

) ز(

إ*+اء ّ Sم ا*Lfاف ا^" ؛

) ح(

ن و  +د ّ  ^t  /   ّ   " uXا .& N*^  /و  &X 7واRfغ
ا! P - 9اI #ت؛

) ط(

& 't  %ا  !P 0 Iم ال و&*N" Nة   11اقX ،!!3 ،ور  Kا!"#
وا آ ا/ة ا.و z O( ،Iا( Wت ("=  /د ا Mا  Iو  آ وآ /ة أو
> /.  ]/؛

) ي(

ن ا }#ا!&  S & !/7 !"#" Pإ@ ا;.ل ا*Lcات؛
ن أ 

) ك(

 !Nا!P7ة &   P! -".ا; 7ت ا .وا! Pاfداري وا !/P %/Nا^".8

ا"N7

اcهّ"
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 !.اXور  Kا !"#وأ tأي راء َ*.ب  . S/Pا#Pر N; ،م ا آ ا/ة ا*]  t  7ر آ ن
2
 N7و " *+, Yاء ا ^t n]I  -N3إدارة إزا ا اد ا! Sروآ" رو&" روآ*   Iوا;RSك ا اد
اآ رة & %ا  -1أ= ،و&+  Nء *Nة ا*)5  Pب(  اق وا*Nة ا*)1  Pب(  ا  -4
أ=.
ا& -7 6$%أ X0 :8ت  Gا& J VWQ 6$م ا &Yل

و&*N" Nة   11ها اق }"# ' (  ،ا  ا(!N zّOار  180دورا أ*   Pآ ّ
1
آ " *ام  ا;RSك اي 0وز ا 7ى ا!3د & %ا  2-1 =Oا  -2أ=   ;S & -N3  /
ا!Sف ا!3د & %ا  2-1 =Oا  -2أ=.
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المرفق الرابع و الثالثون
ميزانيات األمــانة المصادق عليھا للسنوات  2013 ،2012و 2014

مصادق عليه

مصادق عليه

مصادق عليه

2012

2013

2014

 10عنصر الموظفين

 1100موظفون المشروعات )الوظيفة والدرجة(
 01كبير الموظفين D2
 02نائب كبير الموظفين D1
 03مسؤول عن ادارة البرامج P3
 04مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
 05مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
 06مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
 07مسؤول رئيسي عن إدارة المشروعات P5
 08مسؤول إدارة المعلومات P3
 09مسؤول رئيسي عن اإلدارة وإدارة الصندوق *P5
 10مسؤول رئيسي للرصد والتقييم P5
 11مسؤول عن ادارة البرامج P3
 12موظف مسـاعد لتكنولوجيا االعالم P3
 13موظف مسـاعد للموارد البشرية P2
 14مسؤول عن ادارة البرامج P3
1199
المجموع الفرعـــــي
 1200المستشــــــارون
 01استعراض المشروعات ومراجعة فنية
1299
المجموع الفرعـــــي
 1300موظفــــون الدعم اإلداري
 01مساعد إداري G8
 02مساعد لخدمات المؤتمرات G8
 03مساعد للبرامج G8
 04سكرتيرة رئيسية G6
 05سكرتيرة رئيسية G6
 06مساعد لعمليات الحاسوب G7
 07مساعد للبرامج G6
 08سكرتيرة  /موظفة  -لالدارة G7
 09كــاتب تسجيل G5
 10مساعد لقاعدة البيانات G8
 11سكرتيرة  ،للرصد والتقييم G6
 12مساعد لنظام المعلومات االدارية المتكامل G6
 13سكرتيرة G6
 14مساعد للبرامج G6
المجموع الفرعـــــي
تكاليف خدمات المؤتمرات
1330
خدمات اإلجتماعات :اللجنة التنفيذية مونتريال
1333
خدمات اإلجتماعات :اللجنة التنفيذية مونتريال
1334
خدمات اإلجتماعات :اللجنة التنفيذية مونتريال
1336
مساعدة مؤقتة
1335
المجموع الفرعـــــي
مجمــوع تكـــــاليف الدعم االداري
1399
*
مالحظة:

237,190
234,078
155,137

244,306
241,100
159,791

251,635
248,333
164,585

211,527
211,527

217,873
217,873

224,409
224,409

211,527

217,873

224,409

211,527
187,036

217,873
192,647

224,409
198,426

189,785
211,527
155,137

195,478
217,873
159,791

201,342
224,409
164,585

130,000

133,900

137,917

155,137

0
159,791

164,585

2,501,136

2,576,170

100,000
100,000

-

-

89,161

91,836

94,591

84,366

86,897

89,504

89,161

91,836

94,591

66,045

68,027

70,067

66,045

68,027

70,067

89,161

91,836

94,591

69,803

71,897

74,054

74,881

77,128

79,441

57,052

58,764

60,527

89,161

91,836

94,591

66,045

68,027

70,067

66,045

0

2,653,455
0

-

0
68,027

70,067

66,045

68,027

70,067

972,973

1,002,162

1,032,227

260,000

-

-

260,000

-

-

260,000

-

-

-

-

43,782
823,782
1,796,755

1,002,162

الفرق في الكلفة بين درجة  P4و  P5يدخل ضمن BL 2101
تعوض تكاليف الموظفين ضمن السطرين  1100و  1300بـمبلغ يقدر بـ 324.100دوالر 1أمريكي من مساھمة حكومة كندا في فروق التكاليف.

1,032,227
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 1600السفــــر بمھمـــــات رسميـة
 01تكاليف السفر
 02اجتماعات الشبكات )(4
1699
المجموع الفرعـــــي
1999
مجموع العنصر
 20عنصــر العقـــود
 2100عقـــود فـرعيــة
 01خدمات أمانة الخزانة )المقرر  51/59ب(
 02اتفاقات تعاقد مع شركات
2999
مجموع العنصر
 30عنصر المشاركة في االجتماعات
 3300سفر واعاشة لمندوبي المادة  5إلى اجتماعات اللجنة التنفيذية
 01سفر الرئيس /نائب الرئيس
 02اللجنة التنفيذية )(3
مجموع العنصر
3999
 40عنصـــــر المعـــــدات
 4100قابلة لالستھالك
قرطاسية المكاتب
ب
 01ر ي
 02مواد للحاسوب قابلة لالستھالك
المجموع الفرعـــــي
4199
 4200معدات غير قابلة لالستھالك
 01أجھزة الحــاسوب والطباعة
 02أجھزة أخرى قابلة لالستھالك
4299
المجموع الفرعـــــي
 4300المكاتب
 01إيجار أماكن المكاتب **
المجموع الفرعـــــي
4999
مجموع العنصر

Approved

Approved

Approved

2012

2013

2014

208,000
20,000

-

-

228,000

-

-

4,625,891

500,000

3,578,332

3,685,682

-

-

-

-

-

500,000

-

-

15,000

-

-

225,000

-

-

240,000

-

-

17 550
17,550

-

-

10,530

-

-

28,080

-

-

13,000

-

-

5,850

-

-

18,850

-

-

870,282

-

-

870,282

-

-

917,212

-

-

** تعوض تكاليف االيجار بـ  834.366مبلغ يقدر بـ  834.366دوالر أمريكي من فروق حكومة كندا تاركة مبلغ  35.916دوالر أمريكي على عاتق الصندوق.

2

-

-
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50
5100

5199
5200
5299

5399

5499
5999

2012

2013

2014

ﻋﻧﺻــــــــر اﻟﻣﺗﻔرﻗــــــــﺎت
ﻣﻌدات اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ و اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
 01أجھزة الحاسوب والطباعة ،الخ
 02صيانة المكاتب
 03إيجار أجھزة النسخ )المكتب(
 04ايجار معدات االتصاالت الالسلكية
 05صيانة الشبكات
المجموع الفرعـــــي
تكــــاليف الطباعة
 01اجتماعات اللجنة التنفيذية و تقارير اجتماع األطراف
المجموع الفرعـــــي

Sundries 5300
01
02
03
05
5400

Approved

Approved

Approved

اتصاالت
رسوم الشحن
رسوم المصارف
تدريب الموظفين
المجموع الفرعـــــي
االضيافةة و لالترفيــه
 01تكاليف الضيافة
المجموع الفرعـــــي
مجموع العنصر

المجمــــــوع الكلــــــــــي
تكاليف مساندة البرنامج )(%13

تكـــاليف الصنــدوق المتعـــدد األطــراف
جدول الميزانية الســــــابق
ارتفاع/نقص

3

8,100
8,000
15,000
8,000
10,000

-

-

49,100

-

-

15,300

-

-

15,300

-

-

58,500
13,500
4,500
20,137

-

-

96,637

-

-

24,000

-

-

24,000

-

-

185,037

-

-

6,468,140

3,578,332

3,685,682

451,634
6,919,774

465,183
4,043,516

479,139
4,164,821

3,884,905

4,001,453

3,034,869

42,063

4,164,821

