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 شافــذد األطـــتعــذوق انمــت نهصىــــزٌـت انتىفٍــانهجى

 بل ــىل مىوتشٌـز بشوتىكـــنتىفٍ

 جٌثحٟٔ ٚجٌغــطْٛ جالخطّـــحع 

  9202وحْٔٛ جألٚي /د٠غّرش 3 –ضشش٠ٓ جٌثحٟٔ /ٔٛفّرش 92 ِٛٔطش٠حي،
 

 

 

 

 ىغتى :مقتشح مششوع
 

 

 :شأْ ِمطشذ جٌّششٚع جٌطحٌٟضسطٛٞ ٘زٖ جٌٛث١مس ػٍٝ ضؼ١ٍمحش ٚضٛط١حش أِحٔس جٌظٕذٚق ذ

 جإلصجٌس
 

  ْٛج١ٔٛ١ٌذٚ/ج١ٔٛ١ٌد (جٌّشزٍس جألٌٚٝ، جٌشش٠سس جألٌٚٝ)خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذ 
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 مششوعبث متعذدة انسىىاث –وسقت تقٍٍم انمششوع 

 ىغتى

 انىكبنت عىىان انمششوع( 1)

 ، ج١ٔٛ١ٌذٚ(ست١غ١س)١ٔٛ١ٌد ج خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 

 (أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحد جألٚصْٚ) 9202 2009 :جٌغٕس  7أدذث بٍبوبث انمبدة ( 2)

 

 2009 :انسىت (أطىبن مه قذساث استىفبر األوصون)أدذث انبٍبوبث انقطبعٍت نهبشوبمج انقطشي ( 3)

ئخّحٌٟ جالعطٙالن  جالعطخذجِحش جٌّؼ١ٍّس ًِ ضظ١ٕغػح جٌّز٠رحش جٌطرش٠ذ ِىحفسس جٌسش٠ك جٌشغحٚٞ جأل٠شٚطٛالش و١ّ١حتٟ

  جٌخذِس جٌطظ١ٕغ   جٌمـحػٟ

HCFC123 

 

         

HCFC124          

HCFC141b          

HCFC142b          

HCFC22     20.5    20.5 

 

 (أطىبن مه قذساث استىفبر األوصون)بٍبوبث االستهالك ( 4)

 20.02 :ٔمـس جٌرذج٠س ٌٍطخف١ؼحش جٌّدّؼس جٌّغطذجِس 20.02 (:ضمذ٠ش) 9202-9222خؾ جألعحط ٌفطشز 

 (أطىبن مه قذساث استىفبر األوصون)االستهالك انمؤهم نهتمىٌم 

 13.01 :جٌّطرمٟ 0.0 :ِٛجفك ػ١ٍٗ ذحٌفؼً

 

 انمجمىع 2014 2013 2012 2011 2010 خطت األعمبل( 5)

ٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر أؿ)ئصجٌس جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ  ج١ٔٛ١ٌد
 (جألٚصْٚ

0.347  0.347   0.694 

 118,086   59,043  59,043 (دٚالس أِش٠ىٟ)جٌط٠ًّٛ 

 

 انمجمىع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 بٍبوبث انمششوع( 6)

زذٚد جالعطٙالن فٟ ذشٚضٛوٛي ِٛٔطش٠حي 
 (ضمذ٠ش٠س)

ال  ال ٠ٕـرك

 ٠ٕـرك

ال 

 رك٠ٕـ

20 20 18 18 18 18 18 13  

أؿٕحْ ِٓ )جٌسذ جأللظٝ ٌالعطٙالن جٌّغّٛذ ذٗ 

 (لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ

ال  ال ٠ٕـرك

 ٠ٕـرك

ال 

 ٠ٕـرك

20 20 18 18 18 18 18 13  

ضىح١ٌف جٌّششٚع 
جٌّـٍٛذس ِٓ ز١ث 

دٚالس )جٌّرذأ 

 (أِش٠ىٟ

ضىح١ٌف  ج١ٔٛ١ٌد
 جٌّششٚع

120,000   90,000   50,000   20,000  280,000 

ضىح١ٌف 

 جٌذػُ

15,600   11,700   6,500   2,600  36,400 

ضىح١ٌف  ج١ٔٛ١ٌذٚ
 جٌّششٚع

150,000   150,000   50,000     350,000 

ضىح١ٌف 

 جٌذػُ

11,250   11,250   3,750     26,250 

ئخّحٌٟ ضىح١ٌف جٌّششٚع جٌّـٍٛذس ِٓ ز١ث 
 (دٚالس أِش٠ىٟ)جٌّرذأ 

270,000   240,000   100,000   20,000  630,000 

ئخّحٌٟ ضىح١ٌف جٌذػُ جٌّـٍٛذس ِٓ ز١ث جٌّرذأ 

 (دٚالس أِش٠ىٟ)

26,850   22,950   10,250   2,600  62,650 

دٚالس )ئخّحٌٟ جٌط٠ًّٛ جٌّـٍٛخ ِٓ ز١ث جٌّرذأ 
 (أِش٠ىٟ

296,850   262,950   110,250   22,600  692,650 

 

 (2212)ٌذت األونى طهب انتمىٌم نهشش( 7)

 (أطىبن مه قذساث استىفبر األوصون)إصانت انمىاد انمستىفزة نألوصون  (دوالس أمشٌكً)تكبنٍف انذعم  (دوالس أمشٌكً)انمببنغ انمطهىبت  انىكبنت

  15,600 120,000 ج١ٔٛ١ٌد

  11,250 150,000 ج١ٔٛ١ٌذٚ

 

ُِر١ٓ أػالٖ( 9202)جٌّٛجفمس ػٍٝ ض٠ًّٛ جٌشش٠سس جألٌٚٝ  :طهب انتمىٌم  وّح ٘ٛ 

 بانفرادللنظر  :تىصٍبث األمبوت
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 وصف انمششوع
 

 

ضمذَ ج١ٔٛ١ٌد، ذظفطٗ جٌٛوحٌس جٌّٕفزز جٌشت١غ١س، ٚذح١ٌٕحذس ػٓ زىِٛس ضٛخٛ، ئٌٝ جالخطّحع جٌثحٟٔ ٚجٌغط١ٓ ٌٍدٕس  .0

 222ِس أطاًل، ذاخّحٌٟ ضىٍفس جٌطٕف١ز٠س ذحٌّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ وّح ٟ٘ ِمذ

دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف  922 222ضـٍد زىِٛس ضٛخٛ  (.ذحعطثٕحء ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحالش)دٚالس أِش٠ىٟ  022

 222دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  022 222دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍد ٚ 39 222دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس 

٠رٍغ ض٠ًّٛ جٌشش٠سس جألٌٚٝ ِٓ . 9292فٟ جٌّحتس لرً  32ٌطسم١ك ٔغرس جٌطخف١غ جٌـ  دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍذٚ 32

 09 322دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  22 222جٌّشزٍس جألٌٚٝ جٌطٟ ٠دشٞ ؿٍرٙح فٟ ٘زج جالخطّحع 

دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍذٚ،  02 222س دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغ 922 222دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍد ٚ

 .وّح ٟ٘ ِمذِس أطاًل

 خهفٍت

 ضٕظ١ّحش جٌّٛجد جٌّغطٕفذز ٌألٚصْٚ

 

ٚصجسز جٌر١ثس ِٚٛجسد جٌغحذحش ٟ٘ جٌّإعغس جٌٛؿ١ٕس جٌّغإٌٚس ػٓ ضٕف١ز ع١حعس جإلدجسز جٌٛؿ١ٕس ٌٍمؼحء ذشىً  .9

ٚلذ ضُ ئلشجس جإلؿحس  .ذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛٔٙحتٟ ػٍٝ خ١ّغ جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ ذّح فٟ رٌه ِشورحش ج١ٌٙ

جٌمحٟٔٛٔ جٌٛؿٕٟ إلدجسز جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ ٚضسم١ك جالِطثحي ذّٛخد ذشٚضٛوٛي ِٛٔطش٠حي ذغشع جٌمؼحء ػٍٝ 

ضطُ أٔشـس سطذ ِٚشجلرس غحصجش  .ضٕحٚي ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ أ٠ًؼحِغ  ِشورحش جٌىٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

ٓ خالي ِشجع١ُ ٚؿ١ٕس ِٕظّس إلصجٌس جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ ٚجألخٙضز جٌّؼطّذز ػٍٝ جٌّٛجد جٌّغطٕفزز جٌطرش٠ذ ٘زٖ ِ

ئْ جٌطٕظ١ُ شرٗ جإلل١ٍّٟ ٌالضسحد جاللطظحدٞ  .ٌألٚصْٚ، ٚٚجسدجش جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ ٚجٌظحدسجش جٌؼىغ١س ٌٙح

جألػؼحء ف١ّح ٠طؼٍك ذحعط١شجد ٚضغ٠ٛك ٚجعطخذجَ ٚئػحدز  ٍذجْرٚجٌٕمذٞ ٌغشخ أفش٠م١ح ٠دحٔظ ذ١ٓ جٌطٕظ١ّحش جٌخحطس ذحٌ

ٍّٛجد جٌّغطٕفزز ٌألٚصْٚ، ذّح فٟ رٌه جٌّغطخذِس ٌضظذ٠ش جٌّٛجد جٌّغطٕفزز ٌـرمس جألٚصْٚ ٚجٌمؼحء ػٍٝ جألخٙضز 

 .رٍذجِْشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ، ٚذحٌطحٌٟ جٌطسىُ فٟ جٌسشوس ذ١ٓ ٘زٖ جٌ

 

 ٍٛسٚوشذْٛجعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚف

 

ضسطٛٞ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ػٍٝ ِؼٍِٛحش ػٓ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ  .3

ال ُضٕطح ضٛخٛ ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚذحٌطحٌٟ ٠طُ زغحخ جالعطٙالن ذٕحء ػٍٝ جٌٛجسدجش جٌطٟ  .فٟ جٌرٍذ

ػٓ أٞ جعطخذجَ  9222ٌُ ٠ىشف جٌّغر جٌزٞ ضُ ئخشجؤٖ فٟ ٚ. 99-غحًٌرح ِح ضىْٛ ِٓ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

رٌه ِغ جٌؼٍُ ذأْ خ١ّغ ٚجسدجش ِشورحش  .ٌخالتؾ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ وغحصجش ضرش٠ذ فٟ جٌرٍذ

 .ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ُضغطخذَ فٟ خذِس أخٙضز جٌطرش٠ذ

 

0. ً٘ ًِ حأظٙش جٌّغر جضدح ذغرد جٔخفحع  9220ِٕز  99-ٛسٚوشذٌٍْٛض٠حدز فٟ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍ حػح

ذحٌطحٌٟ فمذ زذثص ص٠حدز فٟ جعطٙالن ؛ ٚجاللطظحد٠س فٟ جٌرٍذٚأعؼحس أخٙضز ضى١١ف جٌٙٛجء ٚضسغٓ جٌظشٚف جالخطّحػ١س 

ؿٓ  322ئٌٝ  9220فٟ ( أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 9.0)ؿٓ ِطشٞ  04ِٓ  99-ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 .زغد جٌّغر 9222فٟ ( لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚأؿٕحْ ِٓ  02092)ِطشٞ 

 

ٚأْ ٠ظً  9202فٟ جٌّحتس فٟ  02ِٓ جٌّخـؾ ص٠حدز جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ فٟ ضٛخٛ ذٕغرس  .2

ػٍٝ ذ١حٔحش زٛي  ٠0سطٛٞ خذٚي  (.أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 90022)ؿٓ ِطشٞ  022ئٌٝ ِغطٜٛ 

ُِرٍغ ػٕٙح ذّٛخد جٌّحدز  جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚضدذس جإلشحسز ئٌٝ أْ . 7ِغطخٍظس ِٓ جٌّغر ٚ

ُّرٍغ ػٕٗ ذّٛخد جٌّحدز  9222جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ فٟ  غ١ش دل١ك، ٚذحٌطحٌٟ فمذ لشس جٌرٍذ ضمذ٠ُ  7جٌ
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ُّرٍغ ػٕٙح ئٌٝ  ، (جش جعطٕفحر جألٚصْٚأؿٕحْ ِٓ لذس 02092)ؿٓ ِطشٞ  322ؿًٍرح ئٌٝ أِحٔس جألٚصْٚ ذؼرؾ جٌى١ّس جٌ

 .وّح ٠ُش١ش ئ١ٌٗ جٌّغر

 9222ئٌٝ  9222جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ فٟ جٌفطشز ِٓ  :0خذٚي 

 انسىت

 وتبئج انمسخ 7انمبدة 

انهٍذسوكهىسوفهى

  22-سوكشبىن

 (ببنطه انمتشي)

انهٍذسوكهىسوفهى

  22-سوكشبىن

ببألطىبن مه )

قذساث استىفبر 

 (األوصون

هىسانهٍذسوكهىسوف

  22-وكشبىن

 (ببنطه انمتشي)

انهٍذسوكهىسوفهىسوك

  22-سبىن

ببألطىبن مه قذساث )

 (استىفبر األوصون

2005 56.28 3.1 56.28 3.1 

2006 48 2.6 48 2.6 

2007 89.71 4.9 89.71 4.9 

2008 112.25 6.2 112.25 6.2 

2009 372.72 20.5 350 19.25 

 

 

 ٛسٚفٍٛسٚوشذْٛجٌطٛص٠غ جٌمـحػٟ ٌّشورحش ج١ٌٙذسٚوٍ

 

جٌّثرص ٠أضٟ ِٓ أخٙضز ضى١١ف  99-فٟ جٌّحتس ضمش٠ًرح ِٓ ئخّحٌٟ ِخضْٚ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ 4909 6.

فٟ جٌّحتس ِٓ جٌسدشجش جٌّرشدز ِٚظحٔغ جٌثٍح  0900فٟ جٌّحتس ِٓ جٌطرش٠ذ جٌطدحسٞ ٚ 209ٚ( جٌّمغّس/جٌّٛزذز)جٌٙٛجء 

جٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جزط١حخحش جٌخذِس ذحٌٕغرس ٌٙزٖ جألخٙضز سش خـس ئدجسز ئصٚلذ لّذ .ٚجألخٙضز جألخشٜ

 .٠ٛػر جٌدذٚي جٌطحٌٟ ٍِخًظح ٌٍمذسز جٌّشورس ٌألخٙضز ِٚطـٍرحش جٌخذِس جٌخحطس ذٙح .زغد ٔٛع جٌّغطخذَ جٌٕٙحتٟ
 

 9224فٟ أٔظّس جٌطرش٠ذ فٟ  99-ضٛص٠غ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ :9خذٚي 

 

 أجهضة انتبشٌذ

إجمبنً 

 نىدذاثا
 (طه( )سىت/انخذمتاالستهالك (ببألطىبن)انشذه 

 

 متشي

معبمم 

استىفبر 

 األوصون

 متشي

معبمم 

استىفبر 

 األوصون

جألٔظّس )ضى١١ف جٌٙٛجء 

 12.72 231.2 17.27 314 247,509 (جٌّمغّس/جٌّٛزذز

 0.72 13 1.1 20 4,528 جٌطرش٠ذ جٌطدحسٞ ِٚؼحٌدس جٌـؼحَ

ٓ جٌّؼذجش جٌظٕحػ١س ٚغ١ش٘ح ِ

 2.11 38.4 2.64 48 3,231 جٌّؼذجش جألخشٜ

 15.55 282.6 21.01 382 255,268 انمجمىع

 

 زغحخ خؾ جألعحط ٌالعطٙالن

 

لّذسش خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ خؾ أعحط ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌالِطثحي  .7

ذٕحء ػٍٝ ( أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 02092) ؿٓ ِطشٞ 322جٌرحٌغ  9222ذحعطخذجَ جالعطٙالن جٌفؼٍٟ ٌؼحَ 

ِّح ٠إدٞ  ،(أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 90022)ؿٓ ِطشٞ  022جٌرحٌغ  9202جٌّغر ٚجالعطٙالن جٌّمذس فٟ 

ٚلذ أشحس ج١ٔٛ١ٌد ئٌٝ أْ جٌسىِٛس جخطحسش  (.أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 9300)ؿٓ ِطشٞ  092ئٌٝ ِطٛعؾ 

عطٙالن ألٔٙح ضشٜ أْ رٌه ٠ُؼرش ذشىً أوثش دلس ػٓ جٌّرٍغ جٌفؼٍٟ جٌّـٍٛخ ِٓ جٌرٍذ ٌٍسفحف ػٍٝ لـحع جٌخذِس ٘زج جال

 .جٌخحص ذٗ
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 جعطشجض١د١س ٚضىح١ٌف ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 

 ضمطشذ زىِٛس ضٛخٛ جٌٛفحء ذأ٘ذجف جالِطثحي جٌخحطس ذٙح ٌٍطم١ًٍ ِٓ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ .4

 :ِٓ خالي جألٔشـس جٌطح١ٌس 9292فٟ جٌّحتس فٟ ػحَ  32ذٕغرس 

 ضٛػ١س جٌششوحء زٛي جعطشجض١د١س جإلٔٙحء جٌّشز١ٍس ٚجٌرذجتً؛ (أ)

  ضذس٠د ِٛظفٟ جٌدّحسن ٚٚوالء جٌّشجلرس جألخش٠ٓ؛ (خ)

 ضذس٠د ف١ٕٟ جٌطرش٠ذ ػٍٝ ئدجسز ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ؛ (ج)

 جٌطرش٠ذ؛ضٛف١ش جٌّؼذجش ٌّشجوض  (د)

 ضٕف١ز جٌرشٔحِح جٌّحٌٟ جٌطسف١ضٞ؛ ٚ (٘ـ)

 .جٌطٕغ١ك ٚجإلدجسز ٚجٌشطذ ٚجٌطم١١ُ (ٚ)
 

 ضىٍفس خـس ئدجسز جإلصجٌس جٌٕٙحت١س

 

ُِمذِس  .2 ضرٍغ جٌطىٍفس جإلخّح١ٌس ٌطٕف١ز جٌّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ وّح ٟ٘ 

دٚالس  39 222دٚالس أِش٠ىٟ، ذّح فٟ رٌه  09 222دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف 022 222

ؿٓ  007عٛف ضغّر ٘زٖ جٌّٛجسد ٌٍرٍذ ذطٕف١ز جألٔشـس إلصجٌس  .دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍذٚ 32 222أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍد ٚ

٠ٛػر . 9292ِٓ ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ لرً ٔٙح٠س ( أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 4 242)ِطشٞ 

ُّخظظس ٌىً ٔشحؽ فٟ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ 3خذٚي   .جٌّرحٌغ جٌ
 

 (دٚالس أِش٠ىٟ)جٌطىٍفس جإلخّح١ٌس ٌٍّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ  :3خذٚي 

 

 انمجمىع 2019 2017 2013 2010 انىكبنت انمشبسٌع انمقتشدت

زٛي جعطشجض١د١س خـس ئدجسز ئصجٌس أٔشـس جٌطٛػ١س 

ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚجٌطٕظ١ُ جٌخحص ذحٌّٛجد جٌّغطٕفزز 

 ٌألٚصْٚ

 20,000  5,000 10,000 5,000 ج١ٔٛ١ٌد

 80,000  20,000 40,000 20,000 ج١ٔٛ١ٌد  ضذس٠د ِغإٌٟٚ جٌطٕف١ز ٚأفشجد لٛجش جألِٓ

ضذس٠د ف١ٕٟ جٌطرش٠ذ ػٍٝ ئدجسز ِشورحش 

 ٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚذذجتٍٙحج١ٌٙذسٚوٍٛس

 100,000  10,000 30,000 60,000 ج١ٔٛ١ٌد

 100,000   50,000 50,000 ج١ٔٛ١ٌذٚ ئػذجد ذشٔحِح ضسف١ضٞ ِحٌٟ

ٚجٌّشجوض  CRETFP)ضؼض٠ض ِشجوض جٌطذس٠د جٌّٕٟٙ 

 (جألخشٜ

 250,000  50,000 100,000 100,000 ج١ٔٛ١ٌذٚ

 ضـ٠ٛش ذشٔحِح جعطثّحس شحًِ ٠ُمًٍ ِٓ جٔرؼحثحش

ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚجٌىشذْٛ فٟ لـحع جٌطرش٠ذ ٚضى١١ف 

 (ٌطذذ١ش جٌط٠ًّٛ ِٓ جٌّظحدس جألخشٜ)جٌٙٛجء 

 50,000    50,000 ج١ٔٛ١ٌذٚ

 50,000 10,000 10,000 20,000 10,000 ج١ٔٛ١ٌد .جٌطٕغ١ك ٚجإلدجسز ٚجٌشطذ ٚجٌطم١١ُ

 650,000 10,000 95,000 250,000 295,000 انمجمىع
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 تعهٍقبث وتىصٍبث األمبوت
 

 انتعهٍقـبث
 

سجخؼص جألِحٔس خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ فٟ ع١حق جٌّرحدب جٌطٛخ١ٙ١س إلػذجد خـؾ  .02

فٍٛسٚوشذْٛ ٚجٌّؼح١٠ش جٌخحطس ذط٠ًّٛ ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚ( 20/32جٌّمشس )ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ 

 (.02/00جٌّمشس )فٟ لـحع جالعطٙالن جٌّٛجفك ػ١ٍٙح فٟ جالخطّحع جٌغط١ٓ 

 

 جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚٔمـس جٌرذج٠س ٌٍطخف١غ جٌّدّغ فٟ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 

ُّرٍغ ػٕٗ ِٓ ؿٍرص جألِحٔس جٌطؼشف ػٍٝ ِرشسجش جٌض٠حدز جٌىر١شز فٟ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذ .00 ْٛ جٌ

فٟ جٌّحتس فٟ فطشز  939؛ ز١ث ٠طؼر أْ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ لذ صجد ذٕغرس 7لرً ضٛخٛ ذّٛخد جٌّحدز 

فٟ جٌّحتس ػٓ  3000جٌخحص ذٙح ذحعطخذجَ ص٠حدز ذٕغرس  9202وّح لذسش جعطٙالن  (.0جٔظش خذٚي ) 9224-9222

ُّرٍغ ػٕٗ  9222جالعطٙالن جٌفؼٍٟ ٌؼحَ  ٚلذ أٚػر ج١ٔٛ١ٌد أْ جٌر١حٔحش جٌّمذِس ذشىً ِرذتٟ . 7ذّٛخد جٌّحدز جٌ

ػٍٝ جألسلحَ جٌّمذسز، ٟٚ٘ جٌطٟ ضُ جٌطسمك ِٕٙح زح١ًٌح ِٓ خالي جالعطر١حْ غحٌد وحٔص لحتّس فٟ جٌ 7ٛخد جٌّحدز ذّ

ْٛ جٌّـٍٛذس خالي ضٕف١ز خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ذحعطخذجَ ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذ

ٚذحإلػحفس ئٌٝ رٌه، أعُٙ ضسغٓ جٌظشٚف جالخطّحػ١س ٚجاللطظحد٠س أ٠ًؼح فٟ ص٠حدز  .ٌٍخذِس ذٕحء ػٍٝ أػذجد جٌّؼذجش

ح ألّشش جٌسىِٛس ذأْ ذؼغ جٌٛجسدجش ضىْٛ ذغشع جٌطخض٠ٓ ٌىٓ ال ٠ّىٓ وّ .ِشطش٠حش جٌّؼذجش ٌألغشجع جٌّٕض١ٌس

ُّشحس ئ١ٌٙح فٟ خذٚي  ًّح ػٍٝ جزط١حخحش جٌخذِس جٌغ٠ٕٛس جٌ ُِسذدز ٌط١١ّض رٌه ذحعطثٕحء ئرج ِح وحْ رٌه لحت ًِح  ئػـحء أسلح

9.  

 

رص فٟ جعطخذجَ ِؼذي جٌّٕٛ أشحسش جألِحٔس ئٌٝ أْ ٘زٖ جٌض٠حدجش وحٔص ػح١ٌس ٌٍغح٠س، ٚؿحٌرص ج١ٔٛ١ٌد ذحٌ .09

جٌطٟ أشحسش ئ١ٌٙح  9200-9202جٌغٕٛٞ فٟ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌّغطخذَ فٟ ئػذجد خـؾ أػّحي 

ٚذحإلػحفس ئٌٝ  .فٟ جٌّحتس ٌطمذ٠ش جٌّٕٛ جٌّغطمرٍٟ فٟ جالعطٙالن 4جٌٍدٕس جٌطٕف١ز٠س فٟ جالخطّحع جٌسحدٞ ٚجٌغط١ٓ، ٟٚ٘ 

ذٕحء ػٍٝ  9202فٟ جٌّحتس ٌطمذ٠ش جعطٙالن  ١ٔ4د ذشىً ِإلص ػٍٝ جعطخذجَ ِؼذي جٌّٕٛ ٘زٖ جٌّٕحلشس، ٚجفك ج١ٌٛ

ُِشجخغ ٌؼحَ  .ِٓ أخً زغحخ خؾ جألعحط جٌّمذس 9222جالعطٙالن جٌفؼٍٟ ٌؼحَ  ُِمّذس  ٚلذ أدٜ رٌه ئٌٝ جعطٙالن 

جٌّشجخغ، ضُ ضسذ٠ذ خؾ  ٚذحعطخذجَ جٌشلُ (.أؿٕحْ ِٓ لذسجش جعطٕفحر جألٚصْٚ 92072)ؿٓ ِطشٞ  ٠374غحٚٞ  9202

ُّمذس ذٕحء ػٍٝ رٌه ذّمذجس  ، ئرج وحْ جٌرٍذ ٠غطخذَ خؾ أعحط 02/00ٚذحٌطٛجصٞ ِغ جٌّمشس . ؿٓ ِطشٞ 300جألعحط جٌ

 .9200ُِمّذس وٕمـس ذذج٠س ذحٌٕغرس ٌٗ، ٠ّىٓ ػرؾ رٌه ػٍٝ أسلحَ خؾ جألعحط جٌفؼٍٟ ذّدشد ِؼشفطٙح فٟ 

 

ُّمّذس ذـ ٌفطص جألِحٔس جٔطرحٖ ج١ٔٛ١ٌد أ٠ًؼ .03 ؿٓ ِطشٞ أػٍٝ ِٓ جٌى١ّس  300ح ئٌٝ زم١مس أْ خؾ جألعحط جٌسحٌٟ جٌ

ؿٓ ِطشٞ ٚذحٌطحٌٟ فٙٛ ٠ٕمً ضٛخٛ ئٌٝ فثس جٌرٍذجْ غ١ش ِٕخفؼس جالعطٙالن، ز١ث ٠ىْٛ جٌط٠ًّٛ جٌّإً٘ ذّٛخد  302

دٚالس  002ذٕحء ػٍٝ  ٘زج جٌط٠ًّٛ عٛف ٠طُ زغحذٗ .فمؾ 9202ِطحًزح ٌطسم١ك أ٘ذجف جإلصجٌس ٌؼحَ  44/60جٌّمشس 

ُّسذد فٟ لـحع جٌخذِس/أِش٠ىٟ وّح أشحس ج١ٔٛ١ٌد ئٌٝ أٔٗ ٔحلش ٘زج جٌٛػغ ِغ . وغ ٌالعطٙالن ٚفًمح ٌالعطٙالن جٌ

زىِٛس ضٛخٛ ٚؿٍرص جٌسىِٛس ِٓ جٌرٍذ جالعطّشجس فٟ جٌّؼحٍِس ورٍذ ِٕخفغ جالعطٙالن ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ جالعطٙالن 

ُِشضفغ،  ٚذحٌطحٌٟ جٌسظٛي ػٍٝ جٌط٠ًّٛ جٌّإً٘ ٌفثس جٌرٍذجْ جٌطٟ ٠ىْٛ جعطٙالن جألعحعٟ جٌّمذس ٠ُؼطرش 

ٚضغطٕذ جٌسىِٛس فٟ رٌه . ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌخحص ذٙح فٟ لـحع جٌطرش٠ذ فمؾ ذّٛخد جٌّمشس جٌّزوٛس أػالٖ

٠طشوض ( 9)طظ١ٕغ ٚأٔٙح ضؼطشف ذؼذَ جعطخذجِٙح ٌّشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ فٟ جٌ( 0) :ػٍٝ جألعرحخ جٌطح١ٌس

أْ جٌض٠حدز فٟ جالعطٙالن ضشًّ ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌّغطٛسدز ( 3)جعطٙالوٙح فٟ لـحع جٌخذِس فمؾ ٚ

ٌٍطخض٠ٓ ٚأْ ِغط٠ٛحش جالعطٙالن جٌسح١ٌس ٌفثس جٌرٍذجْ ِٕخفؼس جالعطٙالن ُضؼرش ذشىً أفؼً ػٓ جٌٛػغ جٌسم١مٟ فٟ 

فٟ جٌّحتس لرً ػحَ  32سىِٛس أ٠ًؼح ذاصجٌس جٌى١ّس جٌى١ٍس جٌّـٍٛذس ٌطسم١ك ٔغرس جٌطخف١غ ِٚغ جٌم١حَ ذزٌه، ضطؼٙذ جٌ .جٌرٍذ

ُّمّذس ٌٙح  9292 ١ٌٚظ ذٕحء ػٍٝ جالعطٙالن جٌّغطخذَ فٟ زغحخ جٌط٠ًّٛ ( ؿٓ ِطشٞ 300)ذٕحء ػٍٝ خؾ جألعحط جٌ

، ٚأْ جٌرٍذ ٠سطحج 9292خحطس ذؼحَ ٚذحٌٕغرس ٌسحٌس ضٛخٛ، ٠ؼٕٟ رٌه جالِطثحي ٌّؼح١٠ش جٌّشجلرس جٌ (.ؿٓ ِطشٞ 302)

٠طؼٙذ ذحإلصجٌس أْ  أشحس ج١ٔٛ١ٌد ئٌٝ جٌرٍذ (.ؿٓ ِطشٞ 302فٟ جٌّحتس ِٓ جٌى١ّس  32)ؿٓ ِطشٞ  007ئٌٝ ئصجٌس 

أِح ف١ّح ٠طؼٍك ذّغأٌس  .ض٠ًّٛ ِشطشن، ػٕذ جٌؼشٚسز، ٌطسم١ك جٌّـٍٛخ فٟ ٘زج جٌطمذ٠ُ/ٚعٛف ٠رسث ذٕفغٗ ػٓ شش٠ه



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/51 

 

 

7 

ِٓ ( أ) 7ٟ ضظ١ٕفٙح ػّٓ جٌرٍذجْ ِٕخفؼس جالعطٙالن فغٛف ضطُ ِٕحلشطٙح ذّٛخد جٌرٕذ ؿٍد ضٛخٛ جالعطّشجس ف

ِّس ٔظشز"خذٚي جألػّحي  ُّ جٌطٟ جٌمؼح٠ح ػٍٝ ػح   ".جٌّششٚػحش جعطؼشجع أثٕحء ضر١ّٕٙح ض

 

رٌه  ٌفطص جألِحٔس جٔطرحٖ ج١ٔٛ١ٌد أ٠ًؼح ئٌٝ زم١مس أٔٗ فٟ زحي جخطالف زغحخ خؾ جألعحط جٌفؼٍٟ ٌطٛخٛ ػٓ .00

جٌّغطخذَ زح١ًٌح فٟ زغحخ جٌط٠ًّٛ جٌّإً٘، عٛف ٠طُ ػرؾ جٌّرحٌغ رجش جٌظٍس ٚفًمح ٌزٌه ئرج وحْ جالعطٙالن ٠ؼغ جٌرٍذ 

ِٚغ رٌه، ٚذغرد جخط١حس جٌرٍذ أْ ضطُ ِؼحٍِطٗ وأزذ جٌرٍذجْ ِٕخفؼس جالعطٙالن، ٌٓ ٠سك ٌٍرٍذ جٌسظٛي  .فٟ فثس ألً

ٌسحٌٟ ٌٗ زغد ضمذ٠ُ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٘زٖ ػٍٝ أٞ ض٠ًّٛ أػٍٝ ِٓ ِغطٜٛ جٌط٠ًّٛ ج

 . 9292فٟ جٌّحتس لرً ػحَ  32ٌطسم١ك ٔغرس جٌطخف١غ ( دٚالس أِش٠ىٟ 032 222)

 

 جٌّغحتً جٌف١ٕس ٚجٌّطؼٍمس ذحٌطىٍفس

 

ٗ ذ١ّٕح ٚلذ أشحسش ئٌٝ أٔ .جعطؼشػص جألِحٔس جٌّغحتً رجش جٌظٍس ذحٌطشخ١ض ٚجٌطٕظ١ّحش ٚٔظحَ جٌسظض .02

٠ٛخذ ٌذٜ ضٛخٛ ٔظحَ ضشجخ١ض ٠شًّ ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ، ٌىٓ ٌُ ٠طُ ضؼذ٠ٍٗ ذؼذ ١ٌشًّ جٌسظض 

أذٍغ ج١ٔٛ١ٌد جألِحٔس أٔٗ ع١طُ . 9227جٌّـٍٛذس ٌإلصجٌس جٌّؼّدٍس ٌّشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌّٛجفك ػ١ٍٙح فٟ 

عٛف ضشًّ أٔظّس ِشجلرس ٌٍّؼذجش جٌّؼطّذز ػٍٝ ٚ 9200ضسذ٠ث أٔظّس جٌطشجخ١ض ٚجٌسظض لرً ػحَ 

  .ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ أ٠ًؼح

 

ُضغـٟ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ أٔشـس ِثً ضذس٠د ِغإٌٟٚ جٌطٕف١ز ٚأفشجد لٛجش جألِٓ؛  .00

إلدجسز ٚجٌشطذ ٚجٌطم١١ُ؛ ٚضذس٠د ف١ٕٟ جٌطرش٠ذ ػٍٝ ئدجسز ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚذذجتٍٙح؛ ٚجٌطٕغ١ك ٚج

 (.ٚجٌّشجوض جألخشٜ CRETFP)ٚئػذجد ذشٔحِح جٌطسف١ض جٌّحٌٟ؛ ٚضؼض٠ض ِشجوض جٌطذس٠د جٌّٕٟٙ 

 

ُِخظظس ٚجٌٍّسمحش جٌخحطس ذٙح ٌف١ٕٟ جٌطرش٠ذ ذّٛخد خـس  02أشحس ج١ٔٛ١ٌد ئٌٝ أٔٗ ضُ ضٛف١ش  .07 أؿمُ أدٚجش 

عٛف ٠غطخذَ جٌرٍذ  .ُ ششجء ِؼذجش ِؼطّذز ػٍٝ ج١ٌٙذسٚوشذْٛٚذحإلػحفس ئٌٝ رٌه فمذ ض .ئدجسز جإلصجٌس جٌٕٙحت١س

جٌّؼذجش جٌسح١ٌس جٌّطحزس ذأورش لذس ِّىٓ، ِٚغ رٌه فٍٓ ضىْٛ ذؼؼٙح وحف١س ز١ث أْ ذؼغ ذذجتً ِشورحش 

ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌُ ضىٓ ِؼشٚفس فٟ ٚلص ٚػغ ِٛجطفحش ضٛس٠ذ أؿمُ أدٚجش جٌىشف ٚأدٚجش خذِس 

  .جٌىٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

، ٠رٍغ جٌط٠ًّٛ جٌخحص ذطٕف١ز جٌّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس 02/00ٚذحٌطٛجصٞ ِغ جٌّمشس  .04

( ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحالشحإلػحفس ئٌٝ ذ)دٚالس أِش٠ىٟ  032 222ٗ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ فٟ ضٛخٛ جٌدحسٞ ؿٍر

 022وّح ٠رٍغ ئخّحٌٟ ضىح١ٌف جٌذػُ . 9292فٟ جٌّحتس لرً ػحَ  32ٚ٘ٛ ٠ُغـٟ جألٔشـس ٌٍٛطٛي ئٌٝ ٔغرس جٌطخف١غ 

ٚضٛص٠غ ج١ٌّضج١ٔس جٌّشجخؼس  .دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍذٚ 90 922دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍد ٚ 30 022دٚالس أِش٠ىٟ،  09

 .0ِٛػر فٟ خذٚي 
 

دٚالس )ِغطٜٛ جٌط٠ًّٛ جٌّٛجفك ػ١ٍٗ ٌٍّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ  :0خذٚي 

 (أِش٠ىٟ

 انمجمىع انٍىوٍذو انٍىوٍب انمشبسٌع انمقتشدت

 80,000  80,000 ضذس٠د ِغإٌٟٚ جٌطٕف١ز ٚأفشجد لٛجش جألِٓ

 100,000  100,000 ضذس٠د ف١ٕٟ جٌطرش٠ذ ػٍٝ ئدجسز ِشورحش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٚذذجتٍٙح

 100,000 100,000  ئػذجد ذشٔحِح ضسف١ضٞ ِحٌٟ

 250,000 250,000  (ٚجٌّشجوض جألخشٜ CRETFP)جٌطذس٠د جٌّٕٟٙ ضؼض٠ض ِشجوض 

 جٌطٕغ١ك ٚجإلدجسز ٚجٌشطذ ٚجٌطم١١ُ

 
100,000  100,000 

 630,000 350,000 280,000 انمجمىع انفشعً

 62,650 26,250 36,400 تكبنٍف انذعم

 692,650 376,250 316,400 انمجمىع
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 ١ش ػٍٝ جٌّٕحشجٌطأث

 

ئْ أٔشـس جٌّغحػذز جٌف١ٕس فٟ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌطٟ ضطؼحًِ ِغ لـحع جٌخذِس،  .02

عٛف ُضمًٍ ِٓ جٌى١ّس جٌسح١ٌس ِٓ ( ِٓ خالي ضذس٠د ف١ٕٟ جٌطرش٠ذ)ٚجٌّذػِٛس ذادخحي ِّحسعحش خذِس أفؼً 

غ١ش ِٕرؼث  99-وً وغ ِٓ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ)ذِس جٌّغطخذِس فٟ لـحع جٌخ 99-ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

وّح ٠ّىٓ ضدٕد  (.ؿٓ ضمش٠ًرح ِٓ ِىحفة ثحٟٔ أوغ١ذ جٌىشذْٛ 004ذفؼً ِّحسعحش جٌطرش٠ذ جألفؼً ٠إدٞ ئٌٝ ضٛف١ش 

ذٕحء ػٍٝ جٌّؼذز  99-أؿٕحْ ئػحف١س ِٓ ِىحفة ثحٟٔ أوغ١ذ جٌىشذْٛ ِٓ خالي ئػحدز ض١ٙثس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

وً : ِثحي)ج جٌزٞ ٠ّثً أفؼً خ١حس ِٕحعد ِٓ جٌٕحز١س جٌف١ٕس ِطحذ زح١ًٌح 027-ٌٝ غحص جٌطرش٠ذ ج١ٌٙذسٚفٍٛسٚوشذْٛئ

ؿٓ ضمش٠ًرح  2000ج ٠إدٞ ئٌٝ ضٛف١ش 027-ضطُ ض١ٙثطٗ ئٌٝ ج١ٌٙذسٚفٍٛسٚوشذْٛ 99-وغ ِٓ ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

ؿٓ ِطشٞ ِٓ  94900جٌّحتس ِٓ زحخس جٌخذِس جٌسح١ٌس جٌرحٌغس  فٟ 02ٚئرج ضُ جعطرذجي  (.ِٓ ِىحفة ثحٟٔ أوغ١ذ جٌىشذْٛ

ج، ٠ّىٓ أْ ٠ظً جٌٛفش جٌّسطًّ فٟ 027-ذح١ٌٙذسٚفٍٛسٚوشذْٛ( 9جٔظش خذٚي ) 99-ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 .ؿٓ 3 02400ِىحفة ثحٟٔ أوغ١ذ جٌىشذْٛ ئٌٝ 

جلطشجزٙح فٟ خـس ئدجسز ئصجٌس ضدذس جإلشحسز ئٌٝ أْ ٘زٖ جٌطخف١ؼحش ضىْٛ ِظحزرس ٌألٔشـس جٌدحسٞ  .92

ِٚغ رٌه فٟٙ ال ضأخز ذؼ١ٓ جالػطرحس جٌّؼذجش جٌدذ٠ذز غ١ش جٌّؼطّذز ػٍٝ  (.جٌّؼشٚفس)ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ 

ٚذشىً ػحَ، ٠ّىٓ جالفطشجع ذأْ أٔظّس  (.غ١ش جٌّؼشٚفس)ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ جٌطٟ ٠ّىٓ جعط١شجد٘ح ئٌٝ جٌرالد 

شسٓ ألً ٌغحص جٌطرش٠ذ ١٘ٚىً ألٜٛ ٚئخشجءجش خٍؾ أوثش )١ّّٙح ذحعطخذجَ ضىٌٕٛٛخ١ح أوثش زذجثس جٌطرش٠ذ جٌدذ٠ذز ضُ ضظ

ِٓ ضٍه جٌطٟ ٠دشٞ جعطرذجٌٙح، ِّح ٠إدٞ ئٌٝ خفغ ِؼذالش جٌطغشخ ٚجٌطم١ًٍ ِٓ ( طشجِس ػٍٝ عر١ً جٌّثحي

  .جزط١حخحش جٌخذِس

 02/00ح ٌٍّمشس ٚجعطسمحق جٌط٠ًّٛ ٚفًم 9200-9202خـؾ جألػّحي جٌّؼذٌس ٌفطشز 

 

دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف جٌذػُ ٌطٕف١ز جٌّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز  032 222ضـٍد ج١ٔٛ١ٌد ٚج١ٔٛ١ٌذٚ  .90

دٚالس  222 422جٌطٟ ضرٍغ  9200-9202ٚجٌم١ّس جإلخّح١ٌس جٌّـٍٛذس ٌٍفطشز . ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

٠شخغ جالخطالف فٟ جألسلحَ . جٌّرٍغ جإلخّحٌٟ فٟ خـس جألػّحي جٌّؼذٌسأِش٠ىٟ، ذّح فٟ رٌه ضىح١ٌف جٌذػُ، أورش ِٓ 

ئٌٝ أْ خؾ أعحط ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌالِطثحي جٌّمذس ذحٌٕغرس ٌخـس جألػّحي وحْ ذٕحء ػٍٝ ذ١حٔحش جالعطٙالن 

ُّرٍغ ػٕٙح ِإخًشج( )ؿٓ ِطشٞ 009092) 9224ٌؼحَ   ، ذ١ّٕح رٌه جٌّزوٛس فٟ خـس ئدجسز ئصجٌس(جٌ

ًّح ػٍٝ خؾ جألعحط جٌّمذس جٌّمذَ ذحعطخذجَ ِطٛعؾ جالعطٙالن جٌفؼٍٟ جٌّرٍغ ػٕٗ  ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ وحْ لحت

ٌُ ضمذَ ج١ٔٛ١ٌذٚ أٞ  .فمؾ 9292ٌٚسغحخ جإلصجٌس زطٝ ضذجذ١ش جٌّشجلرس ٌؼحَ  9202ٚجالعطٙالن جٌّمذس ٌؼحَ  9222ٌؼحَ 

ٚز١ث أْ ضٛخٛ ضشغد فٟ ِؼحٍِطٙح ورٍذ . 9200-9202س ٌفطشز ِخظظحش فٟ خـس جألػّحي جٌّؼذٌس ٌطٛخٛ ذحٌٕغر

ؿٓ ِطشٞ، ٌىٓ ٠دد أْ ال ٠طخـٝ  300ِٕخفغ جالعطٙالن ػٍٝ جٌشغُ ِٓ أْ خؾ جألعحط جٌّمذس ٌٙح ٠رٍغ 

دٚالس أِش٠ىٟ، ٚ٘ٛ جٌسذ جأللظٝ ٌٍط٠ًّٛ ذحٌٕغرس  032 222ِرٍغ  9292جٌّخظض جٌّؼ١ٓ ٌٙح زطٝ جإلصجٌس فٟ 

ؿٓ  302ِٚغ رٌه، ز١ث أْ خؾ جألعحط جٌخحص ذحٌرٍذ ٠ض٠ذ ػٓ . 02/00جالعطٙالن ٚفًمح ٌٍّمشس  ٌٍرٍذجْ ِٕخفؼس

وغ ٌٍٛفحء ذطذجذ١ش جٌّشجلرس ٌؼحَ /دٚالس أِش٠ىٟ 002ِطشٞ، عٛف ٠رٍغ جٌّخظض جٌّؼ١ٓ ٌٙح فٟ زحي زغحذٗ ػٍٝ 

 .دٚالس أِش٠ىٟ 003 422 9202

 ِششٚع جضفحق

 

جٌسح١ٌس ػٍٝ ِششٚع جضفحق ذ١ٓ زىِٛس ضٛخٛ ٚجٌٍدٕس جٌطٕف١ز٠س إلصجٌس ِشورحش ٠سطٛٞ جٌّشفك جألٚي ذحٌٛث١مس  .99

 . ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ

 انتىصٍـبث
 

لذ ضشغد جٌٍدٕس جٌطٕف١ز٠س فٟ  .ضُ ضمذ٠ُ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ ٌٍرص ف١ٙح ِٕفشدز .93

 :جألخز ذؼ١ٓ جالػطرحس ِح ٠ٍٟ
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ًّح (أ) ِغ جٌطمذ٠ش ذطمذ٠ُ جٌّشزٍس جألٌٚٝ ِٓ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ ِٓ  جإلزحؿس ػٍ

ذطىٍفس  9292فٟ جٌّحتس ِٓ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ذسٍٛي ػحَ  32أخً ضسم١ك جٌطخف١غ ذٕغرس 

 ؛(ذخالف ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس)دٚالس أِش٠ىٟ  032 222ِمذسز 

 

ًّح ذأْ  (خ) ؿٓ ِطشٞ، وخؾ  300زىِٛس ضٛخٛ لذ ٚجفمص ػٍٝ ضسذ٠ذ خؾ جألعحط جٌّمذس ٌٙح ذّمذجس جإلزحؿس ػٍ

أعحط ٌٙح ٌٍطخف١غ جٌّدّغ جٌّغطذجَ فٟ جعطٙالن ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ، ِسغٛذس ذحعطخذجَ جالعطٙالن 

ُّرٍغ ػٕٗ فٟ ِغر    ؛9202ٚجالعطٙالن جٌّمذس جٌّشجخغ ٌؼحَ  9222جٌفؼٍٟ جٌ

ػٍٝ جٌشغُ  02/00َ جٌّٛجفمس ػٍٝ جػطرحس جٌرٍذ ِٓ جٌرٍذجْ ِٕخفؼس جالعطٙالن ذّٛخد جٌّمشس جٌّٛجفمس أٚ ػذ (ج)

ُّمذس ٌٙح أػٍٝ ِٓ  ِٓ خذٚي ( أ) 7ؿٓ ِطشٞ ذٕحء ػٍٝ جٌّٕحلشس جٌٛجسدز فٟ جٌرٕذ  302ِٓ أْ خؾ جألعحط جٌ

ِّس ٔظشز"جألػّحي  ُّ جٌطٟ جٌمؼح٠ح ػٍٝ ػح  ؛"جٌّششٚػحش جعطؼشجع أثٕحء ضر١ّٕٙح ض

جٌّٛجفمس أٚ ػذَ جٌّٛجفمس، ِٓ ز١ث جٌّرذأ، ػٍٝ خـس ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ ٌفطشز  (د)

دٚالس أِش٠ىٟ  30 022دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  942 222، ذّرٍغ 9202-9292

١ٔٛ١ٌٍذٚ ذٕحء ػٍٝ جٌّٕحلشس  90 922دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  322 ١ٔٛ١ٌٍ222د ٚ

ِّس ٔظشز"ِٓ خذٚي جألػّحي ( أ) 7جٌٛجسدز فٟ جٌرٕذ  ُّ جٌطٟ جٌمؼح٠ح ػٍٝ ػح  جعطؼشجع أثٕحء ضر١ّٕٙح ض

 ؛"جٌّششٚػحش

جٌّٛجفمس ػٍٝ جالضفحق جٌّرشَ ذ١ٓ زىِٛس ضٛخٛ ٚجٌٍدٕس جٌطٕف١ز٠س ٌطسم١ك جٌطخف١غ فٟ جعطٙالن ِشورحش  (٘ـ)

 أػالٖ؛ ( د)ٚ( ج)ْٛ وّح ٘ٛ ِٛػر فٟ جٌّشفك جألٚي ذحٌٛث١مس جٌسح١ٌس ٚفًمح ٌٍفمشجش ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذ

أٌف ِٓ جالضفحق ١ٌشًّ جألسلحَ -9أْ ُضـحٌد جألِحٔس، ذّدشد ِؼشفس ذ١حٔحش خؾ جألعحط، ذطسذ٠ث جٌٍّسك  (ٚ)

ٕحضدس ٌٍسذ جأللظٝ جٌخحطس ذحٌسذ جأللظٝ ٌالعطٙالن جٌّغّٛذ ذٗ، ٚئخـحس جٌٍدٕس جٌطٕف١ز٠س ذحٌّغط٠ٛحش جٌ

ٌالعطٙالن جٌّغّٛذ ذٗ، ٚجٌطأث١ش جٌّسطًّ رٞ جٌظٍس ػٍٝ ِغطٜٛ جٌط٠ًّٛ جٌّإً٘ ِغ ئخشجء أٞ ضؼذ٠الش 

 ِـٍٛذس ػٕذ ضمذ٠ُ جٌشش٠سس جٌطح١ٌس؛ ٚ

، ٚجٌشش٠سس جألٌٚٝ ِٓ جٌّشزٍس جألٌٚٝ 9203-9200جٌّٛجفمس أٚ ػذَ جٌّٛجفمس ػٍٝ خـس جٌطٕف١ز جألٌٚٝ ٌفطشز  (ص)

دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ  092 222ئدجسز ئصجٌس ج١ٌٙذسٚوٍٛسٚفٍٛسٚوشذْٛ ٌطٛخٛ ذّرٍغ  ِٓ خـس

دٚالس أِش٠ىٟ صجتذ ضىح١ٌف دػُ جٌٛوحٌس جٌرحٌغس  022 222دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍد، ٚ 02 022جٌٛوحٌس جٌرحٌغس 

  .أػالٖ( ٘ـ)ٚ( د)ٚ( ج)دٚالس أِش٠ىٟ ١ٔٛ١ٌٍذٚ ٚفًمح ٌٍفمشجش  00 922
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 األول زفـكانم

 

 

 متعذد األطزافانوانهجىت انتىفيذيت نهصىذوق  تىغىاّتفاق بيه مشزوع 

 كهىروفهىروكزبىويتهيذرواستهالك انمىاد ان تخفيضبشأن 
 

 

ٔ نهدُللت  نخُفٛ ٚللت  ًٛلل  ٚخجهلل   للضخف   ح فللٛ   للٙ      "(  نبهلل )" حٕغللٕ زكٕيللت الحفلل ا  نخفلل ْى  للٍٛ    ًّثللم ْلل   ٚ 1-

ٍ عُ   11 ق رْ ث  خت إنٗ كًٛت "(  نًٕ ّد)"أنف  -1 نًسخُف ة نٟٔزٌٔ  نًسّ دة  ٙ  نخ ٚٛم   السخجً ل  نًف قب نهًٕ ّد  يل

 ٌ  نبفٔحٕكللٕل  ٚخً شللٗ يللج  ندلل  ٔل  ن يُٛللت     ًلل 0202كلل ٌَٕ  نثلل َٙ  / ُٚلل ٚف  1قبللم زهللٕل   قلل ر ث  سللخُف د  ٞٔزٔ

ُل  حس ٚل   لظ  ٞسل س نالسلخٓال       ع 0211عهٗ أس س أٌ ْل    نلفقى سلٕج ٚدلف٘ حُ ٛسلّ يلفة ٔ زل ة   لٙ          يَٕخفٚ ل

 .22/  42، يج حج ٚم  نخًٕٚم حبج  ن نك،  ًٕخب  نً فر 5 نالزو ناليخث ل  ُ   عهٗ  ٛ َ ث  نً دة 

يللٍ  0-1ٕٚ  لل   نبهللل  عهللٗ  النخلل  و  سلل ٔد  السللخٓال   نسللُٕ٘ نهًللٕ ّد عهللٗ  نُسللٕ  نًبللٍّٛ  للٙ  نظللف  ٞ  للٙ   2-

 نًشل ر  ندًٛج  نًٕ د   بفٔحٕكٕل يَٕخفٚ ل خ فٛ ه ند ٔل  ن يُٙ ن ضال عٍ  "( ْٞ  ج ٔ نخًٕٚم)"أنف  -0 نخ ٚٛم 

ّٓل  حٓ    نخًٕٚلم  نًسلّ دة  لٙ  نف لفة       .أنف-1إنٛٓ   ٙ  نخ ٚٛم  ٔٚ بم  نبه  أَّّ،   بٕنّ ْ    الحف ا ٔٔ     نهدُت  نخُفٛ ٚت  خج

د  ٞعلف ج   نُسلبت ٞ٘  سلخٓال  نهًلٕ د ٚخدل ٔز      ، ٚف    نس   ٙ عهب أٔ حهّ ٙ ي ٚ  يٍ  نخًٕٚم يٍ  نظُ ٔا  نًخجل ّ 1

 نسل   ٞقظلٗ  نًسلًٕذ  لّ نالسلخٓال   نكهلٙ يلٍ يلٕ د         )أنلف  -0يلٍ  نخل ٚٛم    0-1 نًسخٕٖ  نًسل د  لٙ  نظلف  ٞ  لٙ     

 نًسلخُف ة  غٕة  نُٓ ئٛت  ٙ  نخ فٛض ث  ًٕخلب ْل    الحفل ا ندًٛلج  نًلٕ د        عخب رِ  ن (  نًف   خٛى،  نًدًٕعت  ٞٔنٗ

ٍ   1-1-2ٞ  لٙ    د ٔز  نًسخٕٖ  نًس د  لٙ  نظلف  أنف، ٔ ًٛ  ٚخجه   أ٘  سخٓال  ٚخ-1 نًس دة  ٙ  نخ ٚٛم ٌ نٝزٔ  يل

 .د نًٕ  كم يٍ

 نهدُلت  نخُفٛ ٚلت، يلٍ زٛلم  نًبل أ، عهلٗ حلٕ ٛف         ٕ  ل  رًُْ    يخثل ل  نبهل  النخ  ي حلّ  نًسل دة  لٙ ْل    الحفل ا، ح        3-

ف  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت ْل      ٔسلخٕ  . هبهل  ن"(  ْٞل  ج ٔ نخًٕٚلم  )"أنلف   -0ٍ  نخل ٚٛم  ي 1-1  نخًٕٚم  نًسّ د  ٙ  نظف  ٞ  ٙ

 ندل ٔل  ن يُلٙ نهًٕ   لت عهلٗ     )"أنلف   -1 نخًٕٚم، يٍ زٛم  نًب أ،  ٙ  خخً ع ث  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  نًسلّ دة  لٙ  نخل ٚٛم      

 "(. نخًٕٚم

ٔسلٕج ٚ بلم أٚضلً     . أنلف  -0يبلٍّٛ  لٙ  نخل ٚٛم    سٕج ٚهخ و  نبه   س ٔد  السخٓال  نكّم ي ّدة يٍ  نًٕ د كً  ْٕ  4-

 نًُّف ة ذ ث  نظهت يٍ حس ٛ  ز ٔد  السخٓال   نً كٕرة، عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  لٙ   حسّ   يسخ ّم  خكهٛف يٍ  نٕك نت إخف  

 .يٍ ْ    الحف ا( ب) 3 نف فة  نففعٛت 

 لٙ ز نلت عل و ٔ ل    نبهل        ٕ   لت عهلٗ  نخًٕٚلم   سخًخُج  نهدُت  نخُفٛ ٚت عٍ ح  ٚى  نخًٕٚم ٔ  ً  نهد ٔل  ن يُٙ نهً 5-

ٕٚيلً  عهلٗ  ٞقلم يلٍ  خخًل ج  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  نًجُلٙ عهلٗ  نُسلٕ  نًبلٍّٛ  لٙ  ندل ٔل  ن يُلٙ                42قبلم     نشفٔط  نخ نٛلت 

 :نهًٕ   ت عهٗ  نخًٕٚم 

ج ٔ نسللُٕ ث  نًجُٛللت ْللٙ خًٛلل  .    ْٞلل  ج  نًسلل دة ندًٛللج  نسللُٕ ث  نًجُّٛللت  أٌ ٚكللٌٕ  نبهلل  قلل  ز لل   (أ)

 نسلللللللُٕ ث يُللللللل   نسلللللللُت  نخلللللللٙ حًلللللللج  ٛٓللللللل   نًٕ   لللللللت عهلللللللٗ  غلللللللت إد رة إز نلللللللت  نًلللللللٕ د     

 نخلل  و  لل ٠ الي  بٛ َلل ث  نبللف يح   ٕٚخلل   ٛٓلل   ٔحسللخثُٗ  نسللُٕ ث  نخللٙ  .  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت

  ن غفٚت  ٙ ح رٚخ  َج  د  خخً ج  نهدُت  نخُفٛ ٚت  ن ٘ ٚ  و  ّٛ عهب  نخًٕٚم؛

ٞ   م يلٍ  ٚخى  نخس    شكم يسلخ أٌ  (ب) أٌ ْل    نخس ل     ث  نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  قلفر إذ  إال ، ْل  ج حس ٛل  ْل ِ  

 غٛف يغهٕب؛

شلكم ح فٚلف ٔ غلت حُفٛل      )"أنلف  -2رٚف عٍ حُفٛ   نشفٚست عهٗ ْٛئت  نخل ٚٛم   أٌ ٚكٌٕ  نبه  ق  ق و ح  (ج)

 ل و يلٍ   حغغٙ كم سُت يٍ  نسُٕ ث  نخ ًٕٚٛت  نس   ت، ٔحشٛف إنلٗ أَلّ قل  ز ل  يسلخٕٖ يخ     "(  نشف ئر
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 نخُفٛ  نَٟشغت  نخٙ ُشفج  ٛٓ   لٙ  نشلف ئر  نًٕ  ل  عهٛٓل  سل     ٔأٌ يجل ل طلفج  نخًٕٚلم  نًخل ذ          

ٖ  نًٕ  ل  عهٛٓل  قل      لٙ  نً ئلت ٔأٌ  نشلف ئر  ٞ لف     02يٍ  نشفٚست  نًٕ  ل  عهٛٓل  سل     ٚ ٚل  علٍ      

 ؛طف ج   نك يم

شللكم )"أنللف  -2 نخلل ٚٛم  عهللٗ ْٛئللت  نشللف ئر نخُفٛلل  ت غللإنللٗ  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت أٌ ٚكللٌٕ  نبهلل  قلل  قللّ و  (د)

ٙ "(  نشف ئرحُفٛ   تح فٚف ٔ غ حًٕٚلم  نشلفٚست    ٛٓل   هلب  غ نخلٙ ُٚ ح ًٕٚٛلت زخلٗ  نسلُت    سلُت   كلم  حغغل

أٔ زخلٗ يٕعل   كخًل ل خًٛلج       ً   ٙ ذنك ْ ِ  نسلُت َفسلٓ ،   ، نخ نٛت  ً خضٗ  ند ٔل  ن يُٙ نهخًٕٚم

 عهٗ ْ ِ  ن غت؛خٓ  يٕ   ٔأٌ ٚكٌٕ ق  زظم عهٗ  ،ٛفة َٞشغت  نٕ ردة  ّٛ  ٙ ز نت  نشفٚست  ٞ 

ٔسلٕج حفطل   نًّّسسل ث  نًسلّ دة  لٙ      . سٕج ٚضًٍ  نبه  إخف   رط  دقٛ  َٞشغخلّ  ً خضٗ ْ    الحفل ا  6-

 نًسلّ دة  لٙ  نخل ٚٛم     ٓ ٔيسلّٔنٛ ح  ْ ٔ  ً  ٞدٔ ر ْ    نفط ٔحبهغ عٍ "( يّّسس ث  نفط  ٔ ٞدٔ ر)"أنف  -3 نخ ٚٛلم 

 .(ب)3ٔسٛ ضج ْ    نفط  أٚضً  نهخسّ    نًسخّ م عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ  نف فة  نففعٛت . نفأ -3

وذىافكاللجٌحالرٌفُزَحعلًأىذكىىلذيالثلذهشوًحفٍإعادجذخصُصالوثالغالوىافكعلُها،أوجزض هزي 7-

وإعزاداخ.ألز -1دالو زذدجفزٍالرززَُقهزٍالوثالغوفمًالرغُّزشالرزشو ،هزيأجزقذ مُزكأفزلوزفزةوإصالزحللوزىا

الرخصُصالوصٌّفحكرعذَالخسئُسُّحَجةأىُذًىَّثكهسثمًافٍزغحذٌفُزالششَ حوأىذىافزكعلُهزااللجٌزحالرٌفُزَزح،

تصزىسجإجوالُزحوذرعلزكالرغُُزشاخالشئُسزُحتدعزاداخالرخصزُصالرزٍذز ّثش(.د)3كواهىهثُّيفزٍالفمزشجالفشعُزح

فٍالوائحأوأكثشهيذوىَقآزشششَ حهىافزكعلُهزا،أوالوسزائقالرزٍَوكزيأىذرعلزكتمىاعزذأوفُافزاخ12علً

أهاإعاداخالرخصُصغُزش.الصٌذوقالورعذداألعشا ،أوالرغُُشاخالرٍذ دٌإلًذعذَقأٌششطهيهزااالذفاق

الششَ حالوىافكعلُها،والرٍذكىىعٌذئززلُزذالرٌفُزز،وَزرّنالوصٌّفحكرعذَالخسئُسُح،فُوكيإدهاجهافٍزغحذٌفُز

وفززى ذعززادأٌهثززالغهرثمُززحإلززًالصززٌذوقالورعززذد.إتززالااللجٌززحالرٌفُزَززحتشززاًهافززٍالرمشَززشعززيذٌفُزززالشززشَ ح

 .األعشا لذياالًرها هيالششَ حاألزُشجفٍالخغح

  ، ٔ ظلفت   طلت  ل ث  نخبفٚل ل ج  نففعلٙ ن  يل  لفٛ   َٞشغت  ٙ  ن غل سٕج ُٕٚنٗ  الْخً و عهٗ ٔخّ  نخس ٚ  نخُ 8-

 :نً  ٚهٙ

أٌ ٚسخجًم  نبهل   نًفَٔلت  نًخ زلت  ًٕخلب ْل    الحفل ا نًج ندلت  الزخٛ خل ث  ن  ّطلت  نخلٙ قل  حغلفأ              (أ)

  الل حُفٛ   نًشفٔج؛

 نلٕ ردة  ل نً فرٍٚ    جلٍٛ  العخبل ر  نك يلم  نشلفٔط     الث  نثُ ئٛلت ٔ نًُفل ة  نًجُٛلت    ٚأ    نبه  ٔ نٕك أٌ  (ب)

 . الل حُفٛ   ن غت 27/4ٔ 21/122

-9     ٔ ك  لت  َٞشلغت  نخلٙ ٚ لٕو  ٓل  أٔ      علٍ  ٕٚ     نبه  عهٗ حسًم  نًسّٔنٛت  نش يهت علٍ إد رة ٔحُفٛل  ْل    الحفل ا 

عهلٗ   بٛئلت  فَ يح  ٞيى  نًخسل ة نه ٔق  ٔ    . يٍ أخم  نٕ      النخ  ي ث  ًٕخب ْ    الحف ا َٛ  ت عُّ  نخٙ ُٚضغهج  ٓ 

عهلٗ   يُظًلت  ٞيلى  نًخسل ة نهخًُٛلت  نظلُ عٛت      جكً  ٔ   "(  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت)"كٌٕ  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت ٚأٌ 

حسج إشف ج  نٕك نت  نًُفل ة  نفئٛسلٛت  ًٛل  ٚخجهل   أَشلغت      (  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت)أٌ حكٌٕ  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت 

ُٕٔٚ  ل   نبهل  عهلٗ عًهٛل ث  نخ ٛلٛى  ن ٔرّٚلت  نخلٙ قل  ُحدلف٘  لٙ إعل ر  لف يح أعًل ل  نفطل                . حفل ا  نبه   ًٕخب ْل    ال 

ج ٞ٘ يلٍ  نٕكل نخٍٛ  نًُفل حٍٛ  نًشلخفكخٍٛ       ٔ نخ ٛٛى  نخ  جت نهظُ ٔا  نًخجّ د  ٞعف ج أٔ  لٙ إعل ر  فَل يح  نخ ٛلٛى  نخل     

 . ٙ ْ    الحف ا

نت عٍ  ن ٛ و   َٞشغت  نً رخت  ٙ  ن غت عهلٗ  نُسلٕ  نًفظلم  لٙ أٔل     سخكٌٕ  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت يسّٔ 10-

عهلب ي ل و  شلأٌ  غلت إد رة إز نلت  نًلٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت ٔ نخجل ٚالث  نًٕ  ل  عهٛٓل   لٙ إعل ر  نغهبلل ث            

 3  لفة  نففعٛلت  س ل   نًسلخ م ٔ  ل  نهف    نً  يت   ظٕص  نشف ئر  نخ نٛلت،  ًل   لٙ ذنلك عهلٗ سلبٛم  نًثل ل ال  نسظلف  نخ        

ذشوقهزٍالوس ولُحضشوسجالرٌسُكهعالىكالحالوٌفزجالورعاوًحلضواىالرىلُدوالرراتعالوالئوزُيلنًشزغحو(.ب)

وفرمىمالىكالحالوٌفزجالورعاوًحتذعنالىكالحالوٌفزجالشئُسُحعزيعشَزكذٌفُززاألًشزغحالوٌصزىهعلُهزا.فٍالرٌفُز

ولززذأتشهززدالىكالززحالوٌفزززج.فززٍإعززاسالرٌسززُكالشززاهقهززيجاًززةالىكالززحالوٌفزززجالشئُسززُحتززا –4فززٍلائوززحالرزززَُق
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الشئُسُحوالىكالحالوٌفزجالورعاوًحاذفالاسفزوُاتشزاىالرخغزُظواغتزالاوالوسز ولُاخالذازلزحفزٍإعزاسهززااالذفزاق

ٔحٕ     نهدُت  نخُفٛ ٚت يٍ زٛلم  نًبل أ،    .للرٌسُكذُسُشالرٌفُزالخغحتشكقهٌسك،توافٍرلكعمذاجرواعاخهٌرروح

يلٍ   2-0ٔ   0-0 ت ٞ  ٛل  ٕجت  لٙ  نظلف    نفسلٕو  نًبُّٛلل    نٕك نت  نًُفل ة  نًخج َٔلت  ٔ ح ٔٚ   نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت عهٗ

 .أنف-0 نخ ٚٛلم 

 نًسلل دة  للٙ  ت  نًللٕ دضز نلل للٙ زلل ل علل و حًّكللٍ  نبهلل ، ٞ٘ سللبب يللٍ  ٞسللب ب، يللٍ حس ٛلل   ْٞلل  ج  نًخجه للت    11-

، أٔ عد ِ عهٗ أ٘ ٔخّ آ ف عٍ  اليخث ل نٓ    الحف ا،  جُ ئ  ٚ بم  نبهل   أَلّ نلٍ    أنف-0يٍ  نخ ٚٛم  0-1 نظف  ٞ  ٙ 

ٔٚسلل  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت، زسللب ح لل ٚفْ ، أٌ حجٛلل  . ٚسللّ  نللّ  نسظللٕل عهللٗ  نخًٕٚللم ٔ  للً  ندلل ٔل  نًٕ   للت عهللٗ  نخًٕٚللم

ّ    يُ زيُٙ ند ٔل نخًٕٚم إنٗ ٔضجّ ٔ  ً     ر نهًٕ   ت عهٗ  نخًٕٚم حسّ دِ  نهدُت  نخُفٛ ٚت  ج  أٌ ٚبلفٍْ  نبهل  عهلٗ ٔ  ئل

. ى شفٚست  نخًٕٚم  نخ نٛت  لٙ إعل ر خل ٔل  نًٕ   لت عهلٗ  نخًٕٚلم      أٌ حخس   قبم حسه ت  نخ  ي حّ  نخٙ ك ٌ يٍ  نً فر ك  

أنف، عٍ ّكلم علٍ يلٍ     -5ف  نًسّ دة  ٙ  نخ ٚٛم ٚد  ً نٕٚم    قًٛت  نخًأٌ ح فٔٚجخفج  نبه   أَّ ٚدٕز نهدُت  نخُفٛ ٚت 

ًُُد ة  ٙ أ٘ سلُت يلٍ  نسلُٕ ث،     ٌ    ح فٛض ث  السخٓال  غٛف  ن ٔسلٕج حُل ق     .ي ل رة  أعُل ٌ قل ر ث  سلخُف د  ٞٔزٔ

ٔ جل   . ظلهت  نهدُت  نخُفٛ ٚت كم ز نت يٍ ز الث ع و  يخث ل  نبه  نٓ    الحف ا عهٗ زل ة، ٔحخ ل  إز  ْل   ن لف ر ث ذ ث  ن    

 .3 ح  ذ ْ ِ  ن ف ر ث، نٍ حشكم  نس نت  نًجُٛت ع ئ   أي و  نشف ئر  نً بهت ٔ    نهف فة 

حًٕٚم ْ    الحف ا نهخج ٚم عهٗ أس س أ٘ قف ر نهدُت  نخُفٛ ٚلت  لٙ  نًسلخ بم قل  ٚلّثف عهلٗ        عُ طف  ضجحنٍ  12- 

 .ذ ث طهت  ٙ  نبه  حًٕٚم أٚت يشفٔع ث أ فٖ  ٙ قغ ع ث  السخٓال  أٔ أ٘ أَشغت أ فٖ

ٔ نٕك نللت  نًُفلل ة ]سللٕج ٚسللخدٛب  نبهلل  ٞ٘ عهللب يج للٕل يللٍ  نهدُللت  نخُفٛ ٚللت ٔيللٍ  نٕك نللت  نًُفلل ة  نفئٛسللٛت   13-

[ ٔ نٕك نلت  نًُفل ة  نًخج َٔلت   ]ٔ ُلٕج  ل ص عهٛلّ أٌ ٚخلٛر نهٕك نلت  نًُفل ة  نفئٛسلٛت        . نخٛسٛف حُفٛ  ْ    الحف ا[  نًخج َٔت

 .  يٍ  اليخث ل نٓ    الحف ا نضفٔرٚت نهخس  عهٗ  نًجهٕي ث  ٠عالج

 لٙ َٓ ٚلت  نسلُت  نخ نٛلت     ٔ الحفل ا  نً خلفٌ  ٓل     إَد ز  غلت إد رة إز نلت  نًلٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛلت      خىٚ 14-

ٔ لٙ ز نلت   ل   أَشلغت يجه لت خلفٖ       . أنف-0ٜ ف سُت ٚس د  ٛٓ  ز  أقظٗ يسًٕذ  ّ ٠خً نٙ  السخٓال   ٙ  نخ ٚٛم 

زخلٗ َٓ ٚلت  نسلُت     ٓل  إحً ي،  سلٛفخأ  5ٔ نف لفة   (د)3  نهف لفة  نففعٛلت   ّ  ٓ   ٙ  ن غت ٔ نخُ ٛسل ث  نخ نٛلت عهٛٓل  ٔ  ل     نخُب

إنلٗ  ( ْ)ٔ( د)ٔ( ب)ٔ( أ) نلف أ-2ٔحسخًف أَشغت  ٠ الي  نًُظلٕص عهٛٓل   لٙ  نخل ٚٛم     . نٛت نخُفٛ   َٞشغت  نًخب ٛتً  ن

 .زٍٛ إحً يٓ  ي  نى حس د  نهدُت  نخُفٛ ٚت  الج ذنك

 الحف ق ث  نًسّ دة  ٙ ْ    الحف ا زظفً  ضًٍ سٛ ا  فٔحٕكٕل يَٕخفٚ ل ٔعهلٗ  نُسلٕ  نًبلٍّٛ  لٙ      خًٛج  حُف 15-

نى ٚخّى حجفٚفٓل   ٔك  ت  نًظغهس ث  نًسخجًهت  ٙ ْ    الحف ا نٓ   نًجُٗ  نًُسٕب إنٛٓ   ٙ  نبفٔحٕكٕل، ي  . ْ    الحف ا

 . غفٚ ت ي خهفت  ٙ  الحف ا



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/51 

Annex  I  

 

4 

 تذييالث

 انمـىاد: أنف -1انتذييم 

 َ غت  نب   ٠خً نٙ  نخ فٛض ث  ٙ  السخٓال   نًدًٕعت  نًف    نً دة

 ( أعُ ٌ ق ر ث  سخُف د  ٞٔزٌٔ)

 02.20  ٞٔنٗ خٛى 00- نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ

 
 

 األهذاف وانتمىيم: أنف -2انتذييم 
 

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

خ ٔل ح فٛض ث  فٔحٕكٕل  1-1

يَٕخفٚ ل نًٕ د  نًف   خٛى، 

أعُ ٌ ق ر ث ) نًدًٕعت  ٞٔنٗ 

 ( سخٓال   ٞٔزٌٔ

 ال ٕٚخ  11 16 16 16 16 16 02 02 ال ٕٚخ  ال ٕٚخ  ال ٕٚخ 

 نس   ٞقظٗ  نًسًٕذ  ّ  1-0

نكهٙ يٍ يٕ د  نًف   نالسخٓال   

أعُ ٌ )خٛى،  نًدًٕعت  ٞٔنٗ 

 ( ق ر ث  سخٓال   ٞٔزٌٔ

 ال ٕٚخ  11 16 16 16 16 16 02 02 ال ٕٚخ  ال ٕٚخ  ال ٕٚخ 

 نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ نهٕك نت  نًُف ة  0-1

 فَ يح  ٞيى  نًخس ة ) نفئٛسٛت 

 (دٔالر أيفٚكٙ) (نهبٛئت

222 102   222 72   222 32   222 02  222 062 

حك نٛف دعى  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت  0-0

 (دٔالر أيفٚكٙ)

422 13   522 11   322 4   422 0  222 14 

 نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ نهٕك نت  نًُف ة  0-1

يُظًت  ٞيى  نًخس ة ) ًخج َٔت ن

 (دٔالر أيفٚكٙ) (نهخًُٛت  نظُ عٛت

222 132   222 132   222 32     222 132 

 ًخج َٔتحك نٛف دعى  نٕك نت  نًُف ة  ن 0-2

 (دٔالر أيفٚكٙ)

032 11   032 11   532 1     032 04 

دٔالر )إخً نٙ  نخًٕٚم  نًخف  عهّٛ  1-1

 (أيفٚكٙ

222 052   222 022   222 122   222 02  222 412 

دٔالر )يدًٕج حك نٛف  ن عى  1-0

 (أيفٚكٙ

632 04   732 00   032 12   422 0  432 40 

إخً نٙ  نخك نٛف  نًخف  عهٛٓ   1-1

 (دٔالر أيفٚكٙ)

632 074   732 040   032 112   422 00  432 470 

 5 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓال   ٞٔزٌٔ) نًخف  عهٗ حس ٛ ٓ   ًٕخب ْ    الحف ا  00 - نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕ إخً نٙ  ٠ز نت يٍ  2-1-1

 2.2 (أعُ ٌ ق ر ث  سخٓال   ٞٔزٌٔ) نخٙ ٚخجٍٛ حس ٛ ٓ   ٙ يشفٔع ث س   ت يٕ    عهٛٓ    00 -  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف ٌٕإز نت  2-1-0

 11   ت  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕ نًٕ د   السخٓال   نًّْم  نًخب ٙ يٍ  2-1-1

 

 

 

 عهى انتمىيم انجذول انزمىي نهمىافقت: أنف -3انتذييم 

ٙ نهًٕ   ت عهّٛ  ٙ يٕع  نٛس قب سٛدف٘  نُظف  ٙ حًٕٚم  نشف ئر  نً بهت 1-  لٙ  نسلُت  نًسل دة     م  الخخً ج  نثل َ

 .أنف-0 ٙ  نخ ٚٛم 

 تىفيذ انشزائح طريز وخطاشكم تق: أنف  -4انتذييم 

 :يٍ  ًست أخ    نً  يت سٕج ٚخأنف ح فٚف ٔ غت حُفٛ   نشف ئر  1-

ز نلت  نبهل   ًٛل  ٚخجهل   ضز نلت      ح فٚف يسفٔد  شأٌ  نخ  و  نًسفز  لٙ  نشلفٚست  نسل   ت، ٔحجهٛل  عهلٗ       (أ)

ُٔٚبغٙ أٌ ٚسهظ  نخ فٚلف  .  نًٕ د، ٔكٛفٛت إسٓ و ي خهف  نُش ع ث  ٛٓ ، ٔكٛفٛت  رحب ط  جضٓ   بج 

 نضللٕ  كلل نك عهللٗ  ٠َدلل ز ث ٔ ن بللف ث ٔ نخسلل ٚ ث  نًفحبغللت  ً خهللف  نُشلل ع ث  نً رخللت  للٙ       

بهلل ، ٔأٌ ٚ لل و غٛللف ذنللك يللٍ     ن غللت، ٔأٌ ٚجهلل  عهللٗ  نخغٛٛللف ث  نخللٙ حغللفأ عهللٗ  نظللفٔج  للٙ  ن     
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  طللت عهللٗ يجهٕيلل ث عللٍ أ٘ حغٛٛللف ث   أٚضلل ُٔٚبغللٙ أٌ ٚشللخًم  نخ فٚللف .  نًجهٕيلل ث ذ ث  نظللهت

  غلت  نشللفٚست  نسلل    ح لل ًٚٓ ، كسلل الث  نخللأ ٛف، ٔزلل الث  سللخ   و  نًفَٔللت  للٙ إعلل دة ح ظللٛض  

    الحفل ا، أٔ غٛلف ذنلك    يلٍ ْل   5 نًب نغ  الل حُفٛ   نشفٚست، عهٗ  نُسٕ  نًُظٕص عهّٛ  ٙ  نف فة 

ٔسلٛغغٙ  نخ فٚلف  نًسلفٔد خًٛلج  نسلُٕ ث ذ ث  نظلهت       . يٍ  نخغٛٛلف ث، ٔأٌ ٚ ل و يبلفر ث زل ٔثٓ     

يٍ  الحف ا، ًٔٚكٍ   ٠ض  ت إنٗ ذنك أٌ ٚشًم أٚض  يجهٕيل ث علٍ   ( أ)3 نًس دة  ٙ  نف فة  نففعٛت 

  َٞشغت  ٙ  نسُت  نس نٛت؛

رة إز نللت  نًللٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت ٔ سللخٓال   نًللٕ د     ح فٚللف نهخس لل  يللٍ َخلل ئح  غللت إد      (ب)

ٔيل  نلى ح لفر    . يلٍ  الحفل ا  ( ب)3أنلف، كًل  ْلٕ يبلٍٛ  لٙ  نف لفة  نففعٛلت        -1 نًش ر إنٛٓ   ٙ  نخ ٚٛم 

 نهدُت  نخُفٛ ٚت  الج ذنك، ٚخجٍٛ ح  ٚى ْ    نخس   يج كم عهب   ص  شفٚست يٍ  نشلف ئر ٔٚخجلٍٛ   

( أ)3سخٓال  ندًٛج  نسُٕ ث ذ ث  نظهت عهٗ  نُسٕ  نًس د  ٙ  نف فة  نففعٛلت  أٌ ٚ  و  نخس   يٍ  ال

 إنٗ حسهى ح فٚف حس   عُٓ ؛ نهدُت  حشفيٍ  الحف ا  نخٙ نى 

 للٙ  نشللفٚست  نخ نٛللت، يللج إ للف ز  نخللف  ظ  ُٛٓلل  ٔأ لل       ٔطللف  غللٙ نهُشلل ع ث  نخللٙ سُٛضللغهج  ٓلل   (ج)

ُٔٚبغللٙ أٌ ٚخضللًٍ . نشللف ئر  نسلل   ت  جللٍٛ  العخبلل ر  نخدلل رب  نًكخسللبت ٔ نخ لل و  نًسللفز  للٙ حُفٛلل     

ة إنللٗ  ن غللت  نشلل يهت ٔ نخ لل و  نًسللفز،  ضللال عللٍ أ٘ حغٛٛللف ث يًكُللت يللٍ     ر٠شلل   نٕطللف أٚضلل  

 نًسلل دة  للٙ  نف للفة  ت نسللُُٔٚبغللٙ أٌ ٚغغللٙ ْلل    نٕطللف .  نًُظللٕر أٌ حغللفأ عهللٗ  ن غللت  نشلل يهت 

ٌ ٚس د أ٘ حُ ٛس ث  عخبف يٍ  نضلفٔر٘ إد  نٓل    كً  أٌ  نٕطف ُٚبغٙ أ. يٍ  الحف ا( د)3 نففعٛت 

 ٓ ؛  نفٛفس  و حعهٗ  ن غت  نش يهت ٔأٌ ٚ

 .عهلٗ  ٠َخفَلج   بٛ َل ث نهنخ فٚف ٔ ن غت، حل رج  لٙ ق عل ة     ن  طت    نًجهٕي ث  نكًٛت  يدًٕعت يٍ (د)

ُبغلٙ ح ل ٚى   ، ٚٔ    نهً فر ث ذ ث  نظهت  نخٙ حخ  ْ   نهدُلت  نخُفٛ ٚلت  ًٛل  ٚخجهل    نشلكم  نًغهلٕب      ٔ

يلج   سخج ل ْ ِ  نًجهٕي ث  نكًٛت،  نخٙ ٚخجٍٛ ح  ًٚٓ  زسب  نسُت  نخ ًٕٚٛتٔ.  نبٛ َ ث عهٗ  الَخفَج

( أعلالِ ( أ)1 َظلف  نف لفة  نففعٛلت    )، كلال يلٍ  نسلفٔد ٔ نٕطلف  ن ل ص  ل نخ فٚف       كم عهب شلفٚست 

ٔ نُشل ع ث؛ كًل  أَٓل     ، ٔسلخغغٙ َفلس  نفخلف ث  ن يُٛلت     (أعالِ( ج)1 َظف  نف فة  نففعٛت )ٔ ن غت 

( ج)1سخهى   نًجهٕي ث  نكًٛت  نًخجه ت  أ٘ حُ ٛس ث حدفٖ عهٗ  ن غلت  نشل يهت ٔ  ل  نهف لفة  نففعٛلت      

ٔيلج أٌ  نًجهٕيل ث  نكًٛلت غٛلف يغهٕ لت إال   نُسلبت نهسلُٕ ث  نسل   ت ٔ نً بهلت، سلٕج ٚشلًم            . أعالِ

 نًُفلل ة  ٚللت إذ  رغللب  نبهلل  ٔ نٕك نللت   نشللكم  ٛلل ر ح لل ٚى يجهٕيلل ث إضلل  ٛت  ًٛلل  ٚخجهلل    نسللُت  ند ر    

  ٙ ذنك؛  نفئٛسٛت

إنلٗ  ( أ)1يٕخ  حُفٛ ٘  ٙ زٕ نٙ  ًس   ف ث، ٚه ض  نًجهٕي ث  نٕ ردة  ٙ  نف ف ث  نففعٛت يٍ  (ْ)

 .أعالِ( د)1

  مؤّسساث انزصذ واألدوار انمتعهقت به: أنف -5انتذييم 

س ة نهبٛئت ح  رٚف يفزهٛلت سلُٕٚت علٍ ز نلت حُفٛل       سٕج ح  و ٔز ة  ٞٔزٌٔ  نٕعُٛت إنٗ  فَ يح  ٞيى  نًخ 1

 . غت إد رة إز نت  نًٕ د  نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛت

سللللٕج ٚ للللٕو  فَلللل يح  ٞيللللى  نًخسلللل ة نهبٛئللللت  ضسللللُ د يًٓللللت رطلللل  إعلللل  د  غللللت إد رة إز نللللت  نًللللٕ د     0

 كت يسهٛللت نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللت ٔ نخس لل  يللٍ حس ٛلل  أْلل  ج  ٞد  ،  نًسلل دة  للٙ  ن غللت، إنللٗ شللف

 . يسخ هٍٛ يسخ هتأٔ  بف    سخش رٍٚٛ



UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/51 

Annex  I  

 

6 

 دور انىكانت انمىفذة انزئيسيت: أنف -6انتذييم 

ٞ ت لعٍ يدًٕع يسئٕنتت ل ة  نفئٛسٛلت  نًُفلٌٕ  نٕك نلسخك 1- عهلٗ  نُسلٕ    ت  نًشلفٔج ل لٙ ٔثٛ ل  غت حسل د  َشل يلٍ  

 : نخ نٙ

 ا ٔ ٠خللف   ث ٔ نًخغّهبلل ث  ن   هٛللت ضللً ٌ  نخسّ لل  يللٍ  ٞد   ٔ نخسّ لل   نًلل نٙ  ً خضللٗ ْلل    الحفلل   (أ)

  ن  ّطت  ّ، عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ  غت  ٠ز نت  ن  ّطت   نبه ؛

-2 ملٍ  لٙ  نخ ٚٛل  لعهلٗ  نُسلٕ  نًبٛل    تلف  نالز للٚر ٔ نخ  تل   نشفٚسلحُفٛ ت  د  غليس ع ة  نبه   ٙ إع (ب)

 ؛أنف

ج ٔأٌ  َٞشغت  نسُٕٚت  نًفحبغت  ٓل  قل  ُأكًهلج    حأيٍٛ  نخسّ   نهدُت  نخُفٛ ٚت يٍ أٌ  ْٞ  ج ق  حس   (ج)

 .أنف-2عهٗ  نُسٕ  نًبٍّٛ  ٙ  غت حُفٛ   نشفٚست  ً  ٚخًشٗ يج  نخ ٚٛم 

ٍ  العخبل ر  لٙ  سلخكً الث  ن غلت  نشل يهت ٔ لٙ       ٛ نخأّك  يٍ أ    نخد رب  نًكخسبت ٔ نخ  و  نًسفز  ج (د)

 أنف؛-2يٍ  نخ ٚٛم ( د)1ٔ( ج)1عٛخٍٛ  غظ حُفٛ   نشف ئر  نً بهت حًشٛ  يج  نف فحٍٛ  نفف

أنلف  -2 نٕ     ًخغهب ث  ٠ لالي  ن  طلت   نشلف ئر ٔ ن غلت  نشل يهت عهلٗ  نُسلٕ  نًسل د  لٙ  نخل ٚٛم            (ْ)

ح ل ٚى  عهلٗ    ٠ لالي  يخغهبل ث ًم خٔحشل  .  نخ  ًٚٓ  إنٗ  نهدُت  نخُفٛ ٚلت ٔح  رٚف إحً و  نًشفٔع ث حًٓٛ 

 ؛ت  نًُف ة  نًخج َٔتٕك ن ن عٍ  نُش ع ث  نخٙ حضغهج  ٓ  ح  رٚف

ّٓل ث  ٓل   نٕك نلت  نًُفل ة          ن بف    نخ ٍُٛٛ  نًسخ ه ضً ٌ حُفٛ  (ٔ) ّْهٍٛ نهًف خجل ث  نخ ُٛ لت  نخلٙ حج ٍٛ  نًلّ

  نفئٛسٛت؛

 إخف   يٓ ّو  ٠شف ج  نًغهٕ ت؛ (ز)

ت ٔيخسلًت   نشلف  ٛت   ضً ٌ ٔخٕد آنّٛت حشغٛهٛت حًّكٍ يٍ  ن ٛ و  خُفٛ   غت حُفٛ   نشفٚست  غفٚ لت  ج نل   (ذ)

 ٔ ٠ الي  ن قٛ  عٍ  نبٛ َ ث؛

 حُسٛ  َش ع ث  نٕك نت  نًُف ة  نًخج َٔت، ٔضً ٌ  نخخ  ج  نًالئى  ٙ  َٞشغت؛ (ط)

يلٍ  الحفل ا، حس ٚل ،   نخشل ٔر يلج  نبهل         11 ٙ ز نت  ف   نخًٕٚم َخٛدلت عل و  اليخثل ل ٔ  ل  نهف لفة       (٘)

خًٕٚم كم ٔك نت يُفل ة أٔ  نخ فٛض ث نً خهف  ُٕد  نًٛ  َٛت ٔٔ نٕك الث  نًُف ة  نًُس ت، ح ظٛض  ن

 ثُ ئٛت يجُٛت؛

ٌ   نًب نغ  نً  ٕعت نهبه  ٚسخُ   ٛٓ  إنٗ  سخجً ل  نًّشف ث ( )   ؛ضً ٌ أ

 .ح  ٚى  نًس ع ة  ًٛ  ٚخجه    عى  نسٛ س ث  نج يت ٔ ن عى  ٠د ر٘ ٔ نخ ُٙ عُ   نغهب (ل)

٘ آر   ٚجَفب عُٓ   جٍٛ  العخب ر، سخ ٕو  نٕك نت  نًُف ة  نفئٛسٛت    خٛل ر يُظًلت    ج   نخش ٔر يج  نبه  ٔأ   أ 2-

ٔ سللخٓال   نًللٕ د    نٓٛ رٔكهٕرٔ هٕرٔكف َٕٛللتيسللخ هت ٔحكهٛفٓلل   للضخف    نخس لل  يللٍ َخلل ئح  غللت إد رة إز نللت  نًللٕ د      

-2يلٍ  نخل ٚٛم   ( ب)1ف لفة  نففعٛلت   يلٍ  الحفل ا ٔ ن  ( ب)3أنف، ٔ  ل  نًل  خل    ل نف فة  نففعٛلت      -1 نً كٕرة  ٙ  نخ ٚٛم 

 .أنف
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 دور الوكالة المنفذة المتعاونة: باء -6التذييل 


الورعاوًحهس ولحعيهجوىعحأًشغح1 وَوكيهىاصلحذ ذَذهزٍاألًشغحفٍوّثُمح.ذكىىالىكالحالوٌفزج

8الوششوعراخالصلح،ولكيَجةأىذشروقعلًاأللقعلً

عذادالسُافاخالعاهحعٌذالغلة؛ذمذَنالوساعذجفٍإ(أ)

والشجىعإلًالىكالح(ب) الورعاوًح، الوٌفزج الىكالح الرٍذوىلها األًشغح وذمُُن فٍذٌفُز الثلذ هساعذج

الوٌفزجالشئُسُحلضواىذٌسُكالرراتعفٍاألًشغح؛

لرماسَشالوجوعحعلًالٌ ىذمذَنذماسَشعيهزٍاألًشغحإلًالىكالحالوٌفزجالشئُسُحغدساجهافٍا(ج)

.أل -2الىاسدفٍالرزَُق

 

 

 ضاث في انتمىيم بسبب عذو االمتثالتخفي: أنف -7انتذييم 

 

دٔالر أيفٚكٙ عٍ كلّم   0 322 نخًٕٚم  نً ّظض  ً   ر  يٍ ْ    الحف ا، ًٚكٍ ح فٛ  يبهغ 11ٔ    نهف فة  1-

ٓل   نٓل ج    ٛ خس ل  ٚنلى  أنلف نكلم سلُت    -0يٍ  نخ ٚٛم  0-1ظف  السخٓال  ٚخد ٔز  نًسخٕٖ  نًس د  ٙ  نيٍ يخف٘ عٍ 

 .أنف-0يٍ  نخ ٚٛم  0-1 نًس د  ٙ  نظف 

_____ 


