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 األول زفـكانم

 

 

 متعذد األطزافانوانهجىت انتىفيذيت نهصىذوق  مذغشقزاّتفاق بيه مشزوع 

 كهىروفهىروكزبىويتهيذرواستهالك انمىاد ان تخفيضبشأن 
 

  

ٔانهدُللخ انزُقٛرٚللخ  ًٛللب ٚزجهلل  ثللضخسا  ر قللٛ   للٙ  "( انجهللد)" يدغشلل س زكٕيللخْللرا افرقللبت انزقللبْى ثللٍٛ   ًّثللمٚ 1-

ٕ )"أنف  -1هًٕاّد انًعزُقدح نٟٔشٌٔ انًسّددح  ٙ انزرٚٛم افظزجًبل انًساقت ن يلٍ   1111إنلٗ مًٛلخ ببثزلخ قلدزْب     "( اّدانًل

ثًلب ٚزًبىلٗ يلل اندلدأل انصيُٛلخ نجسٔرٕملٕل        0202مبٌَٕ انثلبَٙ  / ُٚبٚس  1أعُبٌ قدزاد اظزُقبد اٞٔشٌٔ قجم زهٕل 

عُلد رسدٚلد  لظ اٞظلبض نالظلزٓال        0211 لٙ  يَٕزسٚبل عهٗ أظبض أٌ ْلرا انلسقى ظلٕج ٚدلس٘ رُ ٛسلّ يلسح ٔازلدح         

 441/  62، يل رجدٚم انزًٕٚم رججب نرنك، ثًٕخت انً سز 7انالشو ناليزثبل ثُب  عهٗ ثٛبَبد انًبدح 

يللٍ  0-1ٕٚا لل  انجهلللد عهللٗ افنزللصاو ثسللدٔد افظللزٓال  انعللُٕ٘ نهًللٕاّد عهللٗ انُسللٕ انًجللٍّٛ  للٙ انظللف اٞ  للٙ   2-

انًشلبز  ندًٛل انًٕاد  ثجسٔرٕمٕل يَٕزسٚبل ز قٛ هانددٔل انصيُٙ ن ضال عٍ  "(انزًٕٚماْٞداج ٔ)"أنف  -0انزرٚٛم 

ّٓلدارٓب ثبنزًٕٚلم انًسلّددح  لٙ انق لسح       1أنف-1إنٛٓب  ٙ انزرٚٛم  ٔٚ جم انجهد أَّّ، ث جٕنّ ْرا افرقبت ٔٔ ب  انهدُخ انزُقٛرٚخ ثزج

ت انًزجلّدد اٞعلساج ثبنُعلجخ ٞ٘ اظلزٓال  نهًلٕاد ٚزدلبٔش       ، ٚق د انس   ٙ عهت أٔ رهّ ٙ يصٚد يٍ انزًٕٚم يٍ انظُد3ٔ

انسلد اٞقظلٗ انًعلًٕذ ثلّ نالظلزٓال  انكهلٙ يلٍ يلٕاد         )أنلف  -0يلٍ انزلرٚٛم    0-1انًعزٕٖ انًسلدد  لٙ انظلف اٞ  لٙ     

قدح انًعلزُ غٕح انُٓبئٛخ  ٙ انز قٛضبد ثًٕخلت ْلرا افرقلبت ندًٛلل انًلٕاد      ثبعزجبزِ ان ( انًس   خٛى، انًدًٕعخ اٞٔنٗ

ٞ  لٙ  ا  لٙ انظلف   يلبدح نكلم   دلبٔش انًعلزٕٖ انًسلدد   أنف، ٔ ًٛب ٚزجهل  ثل ٘ اظلزٓال  ٚز   -1انًسددح  ٙ انزرٚٛم نٝشٌٔ 

 1انًٕاديٍ مم يٍ  4-1-3

انهدُلخ انزُقٛرٚلخ، يلٍ زٛلم انًجلدأ، عهلٗ رلٕ ٛس         ٕا ل  زًُْب ثبيزثلبل انجهلد فنزصايبرلّ انًسلددح  لٙ ْلرا افرقلبت، ر        3-

س انهدُلخ انزُقٛرٚلخ ْلرا    ٔظلزٕ  1 هجهلد ن"( اْٞلداج ٔانزًٕٚلم  )"أنلف   -0يٍ انزلرٚٛم   1-3 انظف اٞ  ٙانزًٕٚم انًسّدد  ٙ 

اندلدٔل انصيُلٙ نهًٕا  لخ عهلٗ     )"أنلف   -3انزًٕٚم، يٍ زٛم انًجدأ،  ٙ اخزًبعبد انهدُلخ انزُقٛرٚلخ انًسلّددح  لٙ انزلرٚٛم      

 "(1انزًٕٚم

ٔظلٕج ٚ جلم أٚضلًب    1 أنلف  -0يٍ انًٕاد مًب ْٕ يجلٍّٛ  لٙ انزلرٚٛم    ظٕج ٚهزصو انجهد ثسدٔد افظزٓال  نكّم يبّدح  4-

انًُّقرح ذاد انظهخ يٍ رس ٛ  زدٔد افظزٓال  انًرمٕزح، عهٗ انُسٕ انًجٍّٛ  لٙ   رسّ   يعز ّم ثزكهٛف يٍ انٕمبنخ إخسا 

 1يٍ ْرا افرقبت( ة) 5انق سح انقسعٛخ 

 لٙ زبنلخ علدو ٔ لب  انجهلد       نهددٔل انصيُٙ نهًٕا  لخ عهلٗ انزًٕٚلم   ظزًزُل انهدُخ انزُقٛرٚخ عٍ ر دٚى انزًٕٚم ٔ  ًب  5-

ٕٚيلًب عهلٗ اٞقلم يلٍ اخزًلبج انهدُلخ انزُقٛرٚلخ انًجُلٙ عهلٗ انُسلٕ انًجلٍّٛ  لٙ اندلدٔل انصيُلٙ                62قجلم   ثبنشسٔط انزبنٛلخ 

 :نهًٕا  خ عهٗ انزًٕٚم 

اد انًجُٛللخ ْللٙ خًٛللل  ٔانعلل1ُٕ   اْٞللداج انًسللددح ندًٛللل انعللُٕاد انًجُّٛللخ  أٌ ٚكللٌٕ انجهللد قللد ز لل   ( أ)

انعلللللللُٕاد يُلللللللر انعلللللللُخ انزلللللللٙ رًلللللللذ  ٛٓلللللللب انًٕا  لللللللخ عهلللللللٗ  غلللللللخ إدازح إشانلللللللخ انًلللللللٕاد     

انزللصاو ثللب٠ثالي ثجٛبَللبد انجللسايح   ٕٚخللد  ٛٓللب  ٔرعللزثُٗ انعللُٕاد انزللٙ  1 انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛللخ

 ان غسٚخ  ٙ ربزٚخ اَج بد اخزًبج انهدُخ انزُقٛرٚخ انر٘ ٚ دو  ّٛ عهت انزًٕٚم؛

ٞ  ى انزس   ثشكم يعلز م يلٍ   ٚزأٌ  ( ة) أٌ ْلرا انزس ل     د انهدُلخ انزُقٛرٚلخ  قلسز إذا إف ، ْلداج رس ٛل  ْلرِ ا

 غٛس يغهٕة؛
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ىكم ر سٚس ٔ غخ رُقٛر )"أنف -4زٚس عٍ رُقٛر انشسٚسخ عهٗ ْٛئخ انزرٚٛم بأٌ ٚكٌٕ انجهد قد قدو ر  (ج)

ّ قد ز   يعزٕٖ يز دو يٍ رغغٙ مم ظُخ يٍ انعُٕاد انز ًٕٚٛخ انعبث خ، ٔرشٛس إنٗ أَ"( انشسائر

انزُقٛر نَٟشغخ انزٙ ُىسج  ٛٓب  ٙ انشسائر انًٕا   عهٛٓب ظبث ب ٔأٌ يجدل طسج انزًٕٚم انًزبذ 

 ٙ انًبئخ ٔأٌ انشسائر اٞ سٖ انًٕا   عهٛٓب قد  02يٍ انشسٚسخ انًٕا   عهٛٓب ظبث ب ٚصٚد عٍ 

 طس ذ ثبنكبيم؛

ر سٚلس  ىلكم  )"أنف  -4انزرٚٛم  عهٗ ْٛئخ انشسائرنزُقٛر  خ غُقٛرٚخ إنٗ انهدُخ انزأٌ ٚكٌٕ انجهد قد قّدو  (د)

انزبنٛلخ  رًٕٚلم انشلسٚسخ    ٛٓلب  هلت  غانزلٙ ُٚ ر ًٕٚٛلخ ززلٗ انعلُخ    ظلُخ   ملم  رغغٙ"( انشسائررُقٛر  خٔ غ

أٔ ززٗ يٕعد امزًبل خًٛل اَٞشلغخ   ثًب  ٙ ذنك ْرِ انعُخ َقعٓب، ،ثً زضٗ انددٔل انصيُٙ نهزًٕٚم

 عهٗ ْرِ ان غخ؛زٓب يٕا  ٔأٌ ٚكٌٕ قد زظم عهٗ  ،زبنخ انشسٚسخ اٞ ٛسحانٕازدح  ّٛ  ٙ 

ٔظلٕج رسطلد انًّّظعلبد انًسلّددح  لٙ      1 ظٕج ٚضًٍ انجهد إخسا  زطد دقٛ  َٞشغزلّ ثً زضٗ ْرا افرقلبت  6-

ح  لٙ انزلرٚٛم   انًسلّدد  ٓبٔيعلّٔنٛبر  ْبٔ  ًب ٞدٔاز ْرا انسطدٔرجهغ عٍ "( يّّظعبد انسطد ٔاٞدٔاز)"أنف  -5انزرٚٛلم 

 1(ة)5ٔظٛ ضل ْرا انسطد أٚضًب نهزسّ   انًعزّ م عهٗ انُسٕ انًجٍّٛ  ٙ انق سح انقسعٛخ 1 أنف -5

ٔرٕا   انهدُخ انزُقٛرٚخ عهٗ أٌ ركٌٕ ندٖ انجهد يسَٔخ  ٙ إعبدح ر ظٛض انًجبنغ انًٕا   عهٛٓب، أٔ خلص  يلٍ    7-

أنللف يللٍ ْللرا -1 قلل  ٔإشانللخ نهًللٕاد انًسللددح  للٙ انزللرٚٛم  ْللرِ انًجللبنغ ٔ  للًب نزغّٛللس ان للسٔج، يللٍ أخللم رس ٛلل  أظللهط 

ًٕب لل  يعللج ًب  للٙ  غللخ رُقٛللر انشللسٚسخ انزبنٛللخ ٔأٌ  1 افرقللبت ٔإعللبداد انز ظللٛض انًظللُّقخ مزجللدٚالد زئٛعللّٛخ ٚدللت أٌ ُر

داد انز ظلٛض  ٔرزجهل  انزغٛٛلساد انسئٛعلٛخ ثضعلب    (1 د) 5رٕا   عهٛٓب انهدُخ انزُقٛرٚخ، مًب ْٕ يجٍّٛ  ٙ انق لسح انقسعٛلخ   

 ٙ انًبئخ أٔ أمثس يٍ رًٕٚم آ س ىسٚسخ يٕا ل  عهٛٓلب، أٔ انًعلبئم انزلٙ ًٚكلٍ أٌ       32ثظٕزح إخًبنٛخ عهٗ انزٙ رّبس 

1 رزجه  ث ٕاعد أٔ ظٛبظبد انظُدٔت انًزجدد اٞعساج، أٔ انزغٛٛساد انزلٙ رلّد٘ إنلٗ رجلدٚم أ٘ ىلسط يلٍ ْلرا افرقلبت        

دٚالد زئٛعٛخ،  ًٛكٍ إديبخٓب  ٙ  غخ رُقٛر انشسٚسخ انًٕا ل  عهٛٓلب، ٔانزلٙ    أيب إعبداد انز ظٛض غٛس انًظُّقخ مزج

ٔظلٕج رجلبد أ٘ يجلبنغ يزج ٛلخ     1 ركٌٕ عُدئر قٛد انزُقٛر، ٔٚزّى إثالي انهدُخ انزُقٛرٚخ ثش َٓب  ٙ انز سٚس علٍ رُقٛلر انشلسٚسخ   

 1إنٗ انظُدٔت انًزجدد اٞعساج ندٖ افَزٓب  يٍ انشسٚسخ اٞ ٛسح  ٙ ان غخ

 د، ٔثظلقخ  بطلخ  لبد انزجسٚل لبج انقسعلٙ ن ديل  لظٕج ُٕٚنٗ افْزًبو عهٗ ٔخّ انزسدٚد نزُقٛر اَٞشغخ  ٙ ان غل  8-

 :نًب ٚهٙ

أٌ ٚعزجًم انجهلد انًسَٔلخ انًزبزلخ ثًٕخلت ْلرا افرقلبت نًجبندلخ افززٛبخلبد ان بّطلخ انزلٙ قلد رغلسأ              (أ )

  الل رُقٛر انًشسٔج؛

ثجلٍٛ افعزجلبز انكبيلم انشلسٔط انلٕازدح ثلبنً سزٍٚ       قلرح انًجُٛلخ   فد انثُبئٛلخ ٔانًُ ٚ  ر انجهد ٔانٕمبأٌ  (ة )

 1 الل رُقٛر ان غخ 49/6ٔ 41/122

-9     ٔ مب لخ اَٞشلغخ انزلٙ ٚ لٕو ثٓلب أٔ      علٍ  ٕٚا   انجهد عهٗ رسًم انًعّٔنٛخ انشبيهخ علٍ إدازح ٔرُقٛلر ْلرا افرقلبت 

عهلٗ   ثسَبيح اٞيى انًزسلدح نهجٛئلخ  ٔقد ٔا   1 فرقبتيٍ أخم انٕ ب  ثبفنزصايبد ثًٕخت ْرا ا َٛبثخ عُّ انزٙ ُٚضغهل ثٓب

عهلٗ   ذ يُ ًلخ اٞيلى انًزسلدح نهزًُٛلخ انظلُبعٛخ     مًب ٔا  "( انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ)"كٌٕ انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ ٚأٌ 

ٛخ  ًٛلب ٚزجهل  ث َشلغخ    رسذ إىساج انٕمبنخ انًُقلرح انسئٛعل  ( انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ)كٌٕ انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ رأٌ 

ُٕٔٚا ل  انجهلد عهلٗ عًهٛلبد انز ٛلٛى اندٔزّٚلخ انزلٙ قلد ُردلس٘  لٙ إعلبز ثلسايح أعًلبل انسطلد               1 انجهد ثًٕخت ْلرا افرقلبت  

ل ٞ٘ يلٍ انٕملبنزٍٛ انًُقلررٍٛ انًشلزسمزٍٛ     بثٔانز ٛٛى انزبثجخ نهظُدٔت انًزجّدد اٞعساج أٔ  لٙ إعلبز ثسَلبيح انز ٛلٛى انزل     

 1 ٙ ْرا افرقبت

ظزكٌٕ انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ يعّٔنخ عٍ ان ٛبو ثبَٞشغخ انًدزخخ  ٙ ان غخ عهلٗ انُسلٕ انًقظلم  لٙ أٔل      10-

عهلت ي لدو ثشل ٌ  غلخ إدازح إشانلخ انًلٕاد انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛللخ ٔانزجلدٚالد انًٕا ل  عهٛٓلب  لٙ إعلبز انغهجللبد            

 5 س ل  انًعلز م ٔ  لب نهق لسح انقسعٛلخ     انًثلبل ف انسظلس انز   انً ديخ ث ظٕص انشسائر انزبنٛلخ، ثًلب  لٙ ذنلك عهلٗ ظلجٛم      



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/38 

Annex  I 

 

3 

رشًم ْرِ انًعّٔنٛخ ضسٔزح انزُعٛ  يل انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ نضًبٌ انزٕقٛذ ٔانززبثل انًالئًلٍٛ نَٟشلغخ   ٔ (1ة)

شلغخ انًُظلٕص عهٛٓلب    ٔظز ٕو انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ ثدعى انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ علٍ عسٚل  رُقٛلر اَٞ   1  ٙ انزُقٛر

ٔقللد أثسيللذ انٕمبنللخ انًُقللرح  1 ثللب   للٙ إعللبز انزُعللٛ  انشللبيم يللٍ خبَللت انٕمبنللخ انًُقللرح انسئٛعللٛخ  –6 للٙ قبئًللخ انزللرٚٛم 

انسئٛعٛخ ٔانٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ ارقبقب زظلًٛب ثشل ٌ انز غلٛظ ٔا٠ثلالي ٔانًعلّٔنٛبد اندا هلخ  لٙ إعلبز ْلرا افرقلبت           

ٔرٕا   انهدُخ انزُقٛرٚخ يٍ زٛلم انًجلدأ،    1شكم يُع ، ثًب  ٙ ذنك ع د اخزًبعبد يُز ًخ نهزُعٛ رٛعٛسا نزُقٛر ان غخ ث

يلٍ   4-0ٔ   0-0 خاٞ  ٛل  ٕجخ  لٙ انظلق  ثبنسظلٕو انًجُّٛلل   انٕمبنخ انًُقلرح انًزجبَٔلخ  ٔ رصٔٚد انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ عهٗ

 1أنف-0انزرٚٛلم 

انًسللددح  للٙ  ضشانللخ انًللٕاداٞظللجبة، يللٍ رس ٛلل  اْٞللداج انًزجه للخ ث للٙ زللبل عللدو رًّكللٍ انجهللد، ٞ٘ ظللجت يللٍ  11-

، أٔ عدصِ عهٗ أ٘ ٔخّ آ س عٍ افيزثبل نٓرا افرقبت،  جُدئر ٚ جم انجهلد ث َلّ نلٍ    أنف-0يٍ انزرٚٛم  0-1انظف اٞ  ٙ 

ر للدٚسْب، أٌ رجٛللد ٔٚسلل  نهدُللخ انزُقٛرٚللخ، زعللت 1 ٚسللّ  نللّ انسظللٕل عهللٗ انزًٕٚللم ٔ  للًب ندللدٔل انًٕا  للخ عهللٗ انزًٕٚللم

ّ    يُ شيُٙ نزًٕٚم إنٗ ٔضجّ ٔ  ًب نددٔل ا  ر نهًٕا  خ عهٗ انزًٕٚم رسّددِ انهدُخ انزُقٛرٚخ ثجد أٌ ٚجلسٍْ انجهلد عهلٗ ٔ بئل

1 ى ىسٚسخ انزًٕٚم انزبنٛخ  لٙ إعلبز خلدٔل انًٕا  لخ عهلٗ انزًٕٚلم      أٌ رزس   قجم رعه خ انزصايبرّ انزٙ مبٌ يٍ انً سزثكب 

أنف، عٍ ّملم علٍ يلٍ     -7س انًسّددح  ٙ انزرٚٛم ٚد بًبن  قًٛخ انزًٕٚم ثأٌ ر قّ ٚدٕش نهدُخ انزُقٛرٚخ ٔٚجزسج انجهد ث َ

ًُُدصح  ٙ أ٘ ظلُخ يلٍ انعلُٕاد،     ٌ    ر قٛضبد افظزٓال  غٛس ان ٔظلٕج رُلبق     1ي لدزح ث عُلبٌ قلدزاد اظلزُقبد اٞٔشٔ

ٔثجلد  1 بت عهٗ زلدح، ٔرز لر إشا ْلب ان لسازاد ذاد انظلهخ     انهدُخ انزُقٛرٚخ مم زبنخ يٍ زبفد عدو ايزثبل انجهد نٓرا افرق

 51ار بذ ْرِ ان سازاد، نٍ رشكم انسبنخ انًجُٛخ عبئ ب أيبو انشسائر انً جهخ ٔ  ب نهق سح 

رًٕٚم ْرا افرقبت نهزجدٚم عهٗ أظبض أ٘ قساز نهدُخ انزُقٛرٚلخ  لٙ انًعلز جم قلد ٚلّبس عهلٗ        عُبطس  ضلرنٍ  12- 

 1 سٖ  ٙ قغبعبد افظزٓال  أٔ أ٘ أَشغخ أ سٖ ذاد طهخ  ٙ انجهدرًٕٚم أٚخ يشسٔعبد أ

خ ٔيللٍ انٕمبنللخ انًُقللرح انسئٛعللٛخ ٔانٕمبنللخ انًُقللرح   ظللٕج ٚعللزدٛت انجهللد ٞ٘ عهللت يج للٕل يللٍ انهدُللخ انزُقٛرٚلل   13-

 ُقللرح انًزجبَٔللخنللخ انًُقللرح انسئٛعللٛخ ٔانٕمبنللخ انًٔثُللٕج  للبص عهٛللّ أٌ ٚزللٛر نهٕمب1 نزٛعللٛس رُقٛللر ْللرا افرقللبت انًزجبَٔللخ

 1  يٍ افيزثبل نٓرا افرقبتعهٗ انًجهٕيبد انضسٔزٚخ نهزس  ا٠عالج

 لٙ َٓبٚلخ انعلُخ انزبنٛلخ     ٔافرقلبت انً زلسٌ ثٓلب    إَدبش  غلخ إدازح إشانلخ انًلٕاد انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛلخ      زىٚ 14-

ٔ لٙ زبنلخ ث لب  أَشلغخ يجه لخ خلسٖ        1أنف-0ٜ س ظُخ ٚسدد  ٛٓب زد أقظٗ يعًٕذ ثّ ٠خًبنٙ افظزٓال   ٙ انزرٚٛم 

ززلٗ َٓبٚلخ انعلُخ     ٓلب إرًبي،  علٛسخ   7ٔانق لسح   (د)5ب نهق لسح انقسعٛلخ   انزُجّ ثٓب  ٙ ان غخ ٔانزُ ٛسلبد انزبنٛلخ عهٛٓلب ٔ  ل    

إنلٗ  ( ْ)ٔ( د)ٔ( ة)ٔ( أ) نلف أ-4ٔرعزًس أَشغخ ا٠ثالي انًُظلٕص عهٛٓلب  لٙ انزلرٚٛم     1 نٛخ نزُقٛر اَٞشغخ انًزج ٛخًبان

 1زٍٛ إرًبيٓب يب نى رسدد انهدُخ انزُقٛرٚخ  الج ذنك

افرقبقبد انًسّددح  ٙ ْرا افرقبت زظسًا ضًٍ ظٛبت ثسٔرٕمٕل يَٕزسٚبل ٔعهلٗ انُسلٕ انًجلٍّٛ  لٙ      خًٛلر رُق 15-

نى ٚزّى رجسٚقٓلب  ٔمب خ انًظغهسبد انًعزجًهخ  ٙ ْرا افرقبت نٓب انًجُٗ انًُعٕة إنٛٓب  ٙ انجسٔرٕمٕل، يب 1 ْرا افرقبت

 1ثغسٚ خ ي زهقخ  ٙ افرقبت
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 تذييالث

 انمـىاد: أنف -1انتذييم 

 َ غخ انجد  ٠خًبنٙ انز قٛضبد  ٙ افظزٓال  انًدًٕعخ انًس   انًبدح

 (ث عُبٌ قدزاد اظزُقبد اٞٔشٌٔ)

 1711 اٞٔنٗ خٛى 00-انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثٌٕ

 
 

 األهذاف وانتمىيم: أنف -2انتذييم 
 

 

 انمجمىع 2222 2219 2218 2217 2216 2215 2214 2213 2212 2211 2212  

خدٔل ر قٛضبد ثسٔرٕمٕل  1-1

يَٕزسٚبل نًٕاد انًس   خٛى، 

أعُبٌ )انًدًٕعخ اٞٔنٗ 

 (قدزاد اظزٓال  اٞٔشٌٔ

 ف ٕٚخد 1111 1514 1514 1514 1514 1514 1711 1711 ف ٕٚخد ف ٕٚخد ف ٕٚخد

ذ ثّ انسد اٞقظٗ انًعًٕ 1-0

نالظزٓال  انكهٙ يٍ يٕاد 

انًس   خٛى، انًدًٕعخ اٞٔنٗ 

أعُبٌ قدزاد اظزٓال  )

 ( اٞٔشٌٔ

 ف ٕٚخد 1111 1514 1514 1514 1514 1514 1711 1711 ف ٕٚخد ف ٕٚخد ف ٕٚخد

انزًٕٚم انًزق  عهّٛ نهٕمبنخ  0-1

ثسَبيح اٞيى )انًُقرح انسئٛعٛخ

 (دٔفز أيسٚكٙ) (انًزسدح نهجٛئخ

222 118   222 127    222 55  222 02  222 322 

ركبنٛف دعى انٕمبنخ انًُقرح  0-0

 (دٔفز أيسٚكٙ)انسئٛعٛخ 

342 15   912 13    152 7  622 0  222 39 

انزًٕٚم انًزق  عهّٛ نهٕمبنخ  0-3

يُ ًخ اٞيى ) ًزجبَٔخانًُقرح ان

 (انًزسدح نهزًُٛخ انظُبعٛخ

 (دٔفز أيسٚكٙ)

222 012   222 52        222 062 

ركبنٛف دعى انٕمبنخ انًُقرح  0-4

 (دٔفز أيسٚكٙ) ًزجبَٔخان

15 750   752 3        522 19 

إخًبنٙ انزًٕٚم انًزق  عهّٛ  3-1

 (دٔفز أيسٚكٙ)

222 308   222 157    222 55  222 02  222 562 

دٔفز )يدًٕج ركبنٛف اندعى  3-0

 (أيسٚكٙ

292 31   662 17    152 7  622 0  522 58 

إخًبنٙ انزكبنٛف انًزق  عهٛٓب  3-3

 (دٔفز أيسٚكٙ)

292 359   662 174    152 60  622 00  522 618 

 6122 (أعُبٌ قدزاد اظزٓال  اٞٔشٌٔ)انًزق  عهٗ رس ٛ ٓب ثًٕخت ْرا افرقبت  00 -انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثٌٕ إخًبنٙ ا٠شانخ يٍ  4-1-1

 212 (أعُبٌ قدزاد اظزٓال  اٞٔشٌٔ)انزٙ ٚزجٍٛ رس ٛ ٓب  ٙ يشسٔعبد ظبث خ يٕا   عهٛٓب   00 -ٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثٌٕ انٓإشانخ  4-1-0

 1111 (أعُبٌ قدزاد اظزٓال  اٞٔشٌٔ) 00 –انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثٌٕ  افظزٓال  انًّْم انًزج ٙ يٍ 4-1-3

 

 

 ىيمعهى انتم انجذول انزمىي نهمىافقت: أنف -3انتذييم 

ٙ ظٛدس٘ انُ س  ٙ رًٕٚم انشسائر انً جهخ نهًٕا  خ عهّٛ  ٙ يٕعد نٛط قج 1-  لٙ انعلُخ انًسلددح     م افخزًبج انثلبَ

 1أنف-0 ٙ انزرٚٛم 

 تىفيذ انشزائح طريز وخطاشكم تق: أنف  -4انتذييم 

 :يٍ  ًعخ أخصا انً ديخ ظٕج ٚز نف ر سٚس ٔ غخ رُقٛر انشسائر  1-

ز دو انًسسش  لٙ انشلسٚسخ انعلبث خ، ٔرجهٛل  عهلٗ زبنلخ انجهلد  ًٛلب ٚزجهل  ثضشانلخ           ر سٚس يعسٔد ثش ٌ ان (أ)
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ُٔٚجغٙ أٌ ٚعهظ انز سٚلس  1 انًٕاد، ٔمٛقٛخ إظٓبو ي زهف انُشبعبد  ٛٓب، ٔمٛقٛخ ازرجبط ثجضٓب ثجج 

انضللٕ  مللرنك عهللٗ ا٠َدللبشاد ٔان جللساد ٔانزسللدٚبد انًسرجغللخ ثً زهللف انُشللبعبد انًدزخللخ  للٙ       

هلل  عهللٗ انزغٛٛللساد انزللٙ رغللسأ عهللٗ ان للسٔج  للٙ انجهللد، ٔأٌ ٚ للدو غٛللس ذنللك يللٍ         ان غللخ، ٔأٌ ٚج

 بطللخ عهللٗ يجهٕيللبد عللٍ أ٘ رغٛٛللساد   أٚضللبُٔٚجغللٙ أٌ ٚشللزًم انز سٚللس 1 انًجهٕيللبد ذاد انظللهخ

ث غلخ انشللسٚسخ انعللبث  ر للدًٚٓب، مسللبفد انزلل  ٛس، ٔزللبفد اظللز داو انًسَٔللخ  للٙ إعللبدح ر ظللٛض  

يلٍ ْلرا افرقلبت، أٔ غٛلس ذنلك       7سخ، عهٗ انُسٕ انًُظٕص عهّٛ  ٙ انق سح انًجبنغ  الل رُقٛر انشسٚ

ٔظلٛغغٙ انز سٚلس انًعلسٔد خًٛلل انعلُٕاد ذاد انظلهخ       1 يٍ انزغٛٛلساد، ٔأٌ ٚ لدو يجلسزاد زلدٔبٓب    

يٍ افرقبت، ًٔٚكٍ ثب٠ضب خ إنٗ ذنك أٌ ٚشًم أٚضب يجهٕيلبد علٍ   ( أ)5انًسددح  ٙ انق سح انقسعٛخ 

 انسبنٛخ؛ اَٞشغخ  ٙ انعُخ

ر سٚللس نهزس لل  يللٍ َزللبئح  غللخ إدازح إشانللخ انًللٕاد انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛللخ ٔاظللزٓال  انًللٕاد          (ة)

ٔيلب نلى ر لسز    1 يلٍ افرقلبت  ( ة)5أنلف، مًلب ْلٕ يجلٍٛ  لٙ انق لسح انقسعٛلخ        -1انًشبز إنٛٓب  ٙ انزرٚٛم 

سٚسخ يٍ انشلسائر ٔٚزجلٍٛ   انهدُخ انزُقٛرٚخ  الج ذنك، ٚزجٍٛ ر دٚى ْرا انزس   يل مم عهت  بص ثش

( أ)5أٌ ٚ دو انزس   يٍ افظزٓال  ندًٛل انعُٕاد ذاد انظهخ عهٗ انُسٕ انًسدد  ٙ انق سح انقسعٛلخ  

 إنٗ رعهى ر سٚس رس   عُٓب؛انهدُخ  رشسيٍ افرقبت انزٙ نى 

  للٙ انشللسٚسخ انزبنٛللخ، يللل إثللساش انزللساثظ ثُٛٓللب ٔأ للر    بٔطللف  غللٙ نهُشللبعبد انزللٙ ظُٛضللغهل ثٓلل   (ج)

ُٔٚجغللٙ أٌ ٚزضللًٍ 1 انزدللبزة انًكزعللجخ ٔانز للدو انًسللسش  للٙ رُقٛللر انشللسائر انعللبث خ ثجللٍٛ افعزجللبز   

ح إنللٗ ان غللخ انشللبيهخ ٔانز للدو انًسللسش،  ضللال عللٍ أ٘ رغٛٛللساد يًكُللخ يللٍ     ز٠ىللباانٕطللف أٚضللب 

انًسللددح  للٙ انق للسح  خانعللُُٔٚجغللٙ أٌ ٚغغللٙ ْللرا انٕطللف 1 انًُ للٕز أٌ رغللسأ عهللٗ ان غللخ انشللبيهخ 

مًب أٌ انٕطف ُٚجغٙ أٌ ٚسدد أ٘ رُ ٛسبد اعزجس يٍ انضلسٔز٘ إد بنٓلب   1 يٍ افرقبت( د)5قسعٛخ ان

 ٓب؛ا نسٛقع دو رعهٗ ان غخ انشبيهخ ٔأٌ ٚ

 1عهلٗ ا٠َزسَلذ   جٛبَلبد نهنز سٚس ٔان غخ، رلدزج  لٙ قبعلدح    ان بطخ ثبانًجهٕيبد انكًٛخ  يدًٕعخ يٍ (د)

، ُٚجغلٙ ر لدٚى   هدُلخ انزُقٛرٚلخ  ًٛلب ٚزجهل  ثبنشلكم انًغهلٕة      ٔ  ب نهً سزاد ذاد انظهخ انزٙ رز رْب انٔ

يلل   ظزجدل ْرِ انًجهٕيبد انكًٛخ، انزٙ ٚزجٍٛ ر دًٚٓب زعت انعُخ انز ًٕٚٛخ1ٔ انجٛبَبد عهٗ افَزسَذ

( أعلالِ ( أ)1اَ لس انق لسح انقسعٛلخ    )، ملال يلٍ انعلسٔد ٔانٕطلف ان لبص ثلبنز سٚس       مم عهت ىلسٚسخ 

، ٔظلزغغٙ َقلط انقزلساد انصيُٛلخ ٔانُشلبعبد؛ مًلب أَٓلب        (أعالِ( ج)1ٛخ اَ س انق سح انقسع)ٔان غخ 

( ج)1ظزهى ثبنًجهٕيبد انكًٛخ انًزجه خ ث ٘ رُ ٛسبد ردسٖ عهٗ ان غلخ انشلبيهخ ٔ  لب نهق لسح انقسعٛلخ      

ٔيلل أٌ انًجهٕيلبد انكًٛلخ غٛلس يغهٕثلخ إف ثبنُعلجخ نهعلُٕاد انعلبث خ ٔانً جهلخ، ظلٕج ٚشلًم            1 أعالِ

انًُقللرح   للدٚى يجهٕيللبد إضللب ٛخ  ًٛللب ٚزجهلل  ثبنعللُخ اندبزٚللخ إذا زغللت انجهللد ٔانٕمبنللخ     انشللكم  ٛللبز ر 

  ٙ ذنك؛ انسئٛعٛخ

إنلٗ  ( أ)1يٕخص رُقٛر٘  ٙ زٕانٙ  ًط   ساد، ٚه ض انًجهٕيبد انٕازدح  ٙ انق ساد انقسعٛخ يٍ  (ْ)

 1أعالِ( د)1

 مؤّسساث انزصذ واألدوار انمتعهقت به: أنف -5انتذييم  
     

ر دو ٔزدح اٞٔشٌٔ انٕعُٛخ إنٗ ثسَبيح اٞيى انًزسدح نهجٛئخ ر بزٚس يسزهٛخ ظُٕٚخ عٍ زبنخ رُقٛلر  غلخ    ظٕج 11

 1إدازح إشانخ انًٕاد انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛخ
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ظللللٕج ٚ لللللٕو ثسَلللللبيح اٞيلللللى انًزسلللللدح نهجٛئلللللخ ثضظلللللُبد يًٓلللللخ زطلللللد إعلللللداد  غلللللخ إدازح إشانلللللخ انًلللللٕاد   01

يلللٍ رس ٛلل  أْلللداج اٞدا ، انًسلللددح  لللٙ ان غللخ، إنلللٗ ىلللسمخ يسهٛلللخ    انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛللخ ٔانزس للل  

 يعز هخأٔ  جسا  اظزشبزٍٚٛ يعز هٍٛ

 دور انىكانت انمىفذة انزئيسيت: أنف -6انتذييم 

ٞ خ لعٍ يدًٕع يعئٕنخخ لرح انسئٛعٛلخ انًُقلٌٕ انٕمبنلظزك 1- عهلٗ انُسلٕ    خ انًشلسٔج ل لٙ ٔبٛ ل  غخ رسلدد  َشل يلٍ ا

 :انزبنٙ

ّ لل  يللٍ اٞدا  ٔانزسّ لل  انًللبنٙ ثً زضللٗ ْللرا افرقللبت ٔا٠خللسا اد ٔانًزغّهجللبد اندا هٛللخ   ضللًبٌ انزس (أ)

 ان بّطخ ثّ، عهٗ انُسٕ انًجٍّٛ  ٙ  غخ ا٠شانخ ان بّطخ ثبنجهد؛

-4 ملٍ  لٙ انزرٚٛل  لعهلٗ انُسلٕ انًجٛل    خلس انالز للٚزبٔانز  خلر انشسٚسلرُقٛ خداد  غليعبعدح انجهد  ٙ إع (ة)

 ؛أنف

انزسّ   نهدُخ انزُقٛرٚخ يٍ أٌ اْٞداج قد رس  ذ ٔأٌ اَٞشغخ انعُٕٚخ انًسرجغخ ثٓلب قلد ُأمًهلذ     ر يٍٛ (ج)

 1أنف-4عهٗ انُسٕ انًجٍّٛ  ٙ  غخ رُقٛر انشسٚسخ ثًب ٚزًشٗ يل انزرٚٛم 

ٍ افعزجلبز  لٙ اظلزكًبفد ان غلخ انشلبيهخ ٔ لٙ       ٛانز ّمد يٍ أ ر انزدبزة انًكزعجخ ٔانز دو انًسسش ثج (د)

 أنف؛-4يٍ انزرٚٛم ( د)1ٔ( ج)1ظ رُقٛر انشسائر انً جهخ رًشٛب يل انق سرٍٛ انقسعٛزٍٛ  غ

أنلف  -4انٕ ب  ثًزغهجبد ا٠ثلالي ان بطلخ ثبنشلسائر ٔان غلخ انشلبيهخ عهلٗ انُسلٕ انًسلدد  لٙ انزلرٚٛم            (ْ)

ر لدٚى  عهلٗ   يا٠ثلال  يزغهجلبد ًم زٔرشل  1ا نز دًٚٓب إنٗ انهدُخ انزُقٛرٚلخ ٔر بزٚس إرًبو انًشسٔعبد رًٓٛد

 ؛خ انًُقرح انًزجبَٔخٕمبنعٍ انُشبعبد انزٙ رضغهل ثٓب ان ر بزٚس

ّٓلدد ثٓلب انٕمبنلخ انًُقلرح         ان جسا  انز ٍُٛٛ انًعز ه ضًبٌ رُقٛر (ٔ) ّْهٍٛ نهًساخجلبد انز ُٛ لخ انزلٙ رج ٍٛ انًلّ

 انسئٛعٛخ؛

 إخسا  يٓبّو ا٠ىساج انًغهٕثخ؛ (ش)

يٍ ان ٛبو ثزُقٛر  غخ رُقٛر انشسٚسخ ثغسٚ لخ  جبنلخ ٔيزعلًخ ثبنشلقب ٛخ     ضًبٌ ٔخٕد آنّٛخ رشغٛهٛخ رًّكٍ  (ذ)

 ٔا٠ثالي اندقٛ  عٍ انجٛبَبد؛

 رُعٛ  َشبعبد انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ، ٔضًبٌ انززبثل انًالئى  ٙ اَٞشغخ؛ (ط)

ٔ     11 ٙ زبنخ  ق  انزًٕٚم َزٛدلخ علدو افيزثلبل ٔ  لب نهق لسح       (٘) ز يلل انجهلد   يلٍ افرقلبت، رسدٚلد، ثبنزشلب

زًٕٚم مم ٔمبنخ يُقلرح أٔ  نٔانٕمبفد انًُقرح انًُع خ، ر ظٛض انز قٛضبد نً زهف ثُٕد انًٛصاَٛخ ٔ

 بُبئٛخ يجُٛخ؛

ٌ  انًجبنغ انًد ٕعخ نهجهد ٚعزُد  ٛٓب إنٗ اظزجًبل انًّىساد ( )   ؛ضًبٌ أ

 1ز ُٙ عُد انغهتر دٚى انًعبعدح  ًٛب ٚزجه  ثدعى انعٛبظبد انجبيخ ٔاندعى ا٠داز٘ ٔان (ل)

ثجد انزشبٔز يل انجهد ٔأ ر أ٘ آزا  ٚجَسة عُٓب ثجٍٛ افعزجبز، ظز ٕو انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ ثب زٛلبز يُ ًلخ    2-

ٔاظللزٓال  انًللٕاد   انٓٛدزٔمهٕزٔ هٕزٔمسثَٕٛللخيعللز هخ ٔركهٛقٓللب ثللضخسا  انزس لل  يللٍ َزللبئح  غللخ إدازح إشانللخ انًللٕاد      
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-4يلٍ انزلرٚٛم   ( ة)1يلٍ افرقلبت ٔانق لسح انقسعٛلخ     ( ة)5 لب نًلب خلب  ثلبنق سح انقسعٛلخ      أنف، ٔ -1انًرمٕزح  ٙ انزرٚٛم 

 1أنف

 دور انىكانت انمىفذة انمتعاووت: باء -6انتذييم 
 

ًٔٚكلٍ يٕاطلهخ رسدٚلد ْلرِ اَٞشلغخ  لٙ ٔبٛ لخ        1 ركٌٕ انٕمبنخ انًُقرح انًزجبَٔخ يعّٔنخ عٍ يدًٕعخ أَشلغخ  1

 :رشزًم عهٗ اٞقم عهٗ انًشسٔج ذاد انظهخ، ٔنكٍ ٚدت أٌ

 ر دٚى انًعبعدح  ٙ إعداد انعٛبظبد انجبيخ عُد انغهت؛ (أ)

يعبعدح انجهد  ٙ رُقٛر ٔر ٛلٛى اَٞشلغخ انزلٙ رًٕنٓلب انٕمبنلخ انًُقلرح انًزجبَٔلخ، ٔانسخلٕج إنلٗ انٕمبنلخ            (ة)

  انًُقرح انسئٛعٛخ نضًبٌ رُعٛ  انززبثل  ٙ اَٞشغخ؛

غخ إنٗ انٕمبنخ انًُقرح انسئٛعٛخ ٠دزاخٓب  ٙ انز بزٚس انًدًجخ عهٗ انُسلٕ  ر دٚى ر بزٚس عٍ ْرِ اَٞش (ج)

   1أنف-4انٕازد  ٙ انزرٚٛم 

 

 ضاث في انتمىيم بسبب عذو االمتثالتخفي: أنف -7انتذييم 

 

دٔفز أيسٚكٙ عٍ ملّم   0 522انزًٕٚم انً ّظض ثً داز  يٍ ْرا افرقبت، ًٚكٍ ر قٛ  يجهغ 11ٔ  ب نهق سح  1-

ٓلب انٓلدج    ٛ زس ل  ٚنلى  أنلف نكلم ظلُخ    -0يٍ انزرٚٛم  0-1افظزٓال  ٚزدبٔش انًعزٕٖ انًسدد  ٙ انظف يٍ زس٘ يعٍ 

 1أنف-0يٍ انزرٚٛم  0-1انًسدد  ٙ انظف 

      -------- 
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