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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
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مقترح مشروع :تايلند
تتضمن ھذه الوثيقة ما يلي:




مذكرة من األمانة ،تشير إلى جملة أمور ،من بينھا المعلومات المقدمة من قبل البنك الدولي استجابة للمناقشات
التي جرت في االجتماعين السادس والستين والسابع والستين والمقررين  49/66و 31/67ذويا الصلة؛
مشروع اتفاق مقدم من البنك الدولي بالنيابة عن حكومة تايلند إلى االجتماع الثامن والستين ،يأخذ في االعتبار
نتائج المناقشات بين األمانة والبنك الدولي؛
الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47التي أعدتھا األمانة بشأن طلب البنك الدولي المقدم إلى االجتماع
السادس والستين المتعلق بخطة إدارة إزالة المولد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند.

اإلزالة
•

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى ،الشريحة األولى(

إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخالل بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورھا.

البنك الدولي واليابان
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
تايلند
الوكالة

) (1عنوان المشروع

البنك الدولي )الوكالة الرئيسية( واليابان

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلة األولى(
) (2أحدث بيانات المادة ) 7المجموعة األولى من المرفق جيم(

) 811.34طن من قدرات استنفاد األوزون(

السنة2011 :

) (3أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري )طن من قدرات استنفاد األوزون(
األيروسوالت

المادة الكيميائية

السنة2011 :
مكافحة
الحريق

الرغاوي

التبريد
التصنيع
0.3

الھيدروكلوروفلوروكربون123-

عامل
تصنيع

المذيبات

إجمالي
االستھالك القطاعي

االستخدامات
المعملية

الخدمة
2.4

الھيدروكلوروفلوروكربون124-

2.7

0.1

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب

153.3

الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
في البوليوالت المستوردة سابقة
الخلط
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب

17.7

0.1
178.2

25.0

17.7

الھيدروكلوروفلوروكربون22-

377.7

0.3

0.3

251.8

629.5

الھيدروكلوروفلوروكربون225ca-

0.3

0.3

الھيدروكلوروفلوروكربون225cb-

0.5

0.5

) (4بيانات االستھالك )طن من قدرات استنفاد األوزون(
خط أساس :2010-2009

نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:

927.6

943.2

االستھالك المؤھل للتمويل )طن من قدرات استنفاد األوزون(
موافق عليه بالفعل:

0.0

) (5خطة األعمال
البنك الدولي

اليابان

المتبقي:

2012

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات
استنفاد األوزون(

2014

2013

0.0

0.0

235.0

708.50

2015

المجموع

2016

235.0

التمويل )دوالر أمريكي(

7,246,346

9,058,034

3,276,581

2,695,175

22,276,135

إزالة المواد المستنفدة لألوزون )طن من قدرات
استنفاد األوزون(

0

0

0

0

0

0

التمويل )دوالر أمريكي(

0

0

0

0

0

0

) (6بيانات المشروع

2012

2014

2013

2016

2015

2018

2017

المجموع

حدود االستھالك في بروتوكول مونتريال

غير متاح

927.6

927.6

834.84

834.84

834.84

834.84

غير متاح

الحد األقصى لالستھالك المسموح به )طن من قدرات
استنفاد األوزون(

غير متاح

927.6

927.6

834.84

834.84

834.84

788.5

غير متاح

البنك
الدولي

تكاليف المشروع

4,817,166

11,042,915

1,000,000

3,063,542

1,000,000

753,630

2,408,580

24,085,833

تكاليف الدعم

337,202

773,004

70,000

214,448

70,000

52,754

168,601

1,686,009

اليابان

0

0

347,000

0

45,110

2,408,580

24,432,833
1,731,119
26,163,952

تكاليف المشروع
المطلوبة من حيث
المبدأ )دوالر
أمريكي(

تكاليف المشروع

347,000

0

0

0

0

تكاليف الدعم

45,110

0

0

0

00

مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ
)دوالر أمريكي(

5,164,166

11,042,915

1,000,000

3,063,542

1,000,000

753,630

مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(

382,312

773,004

70,000

214,448

70,000

52,754

168,601

مجموع األموال المطلوبة من حيث المبدأ )دوالر
أمريكي(

5,546,478

11,815,919

1,070,000

3,277,990

1,070,000

806,384

2,577,181
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
تايلند  -تابع
) (7طلب تمويل الشريحة األولى
الوكالة

األموال المطلوبة )دوالر أمريكي(

البنك الدولي
اليابان

تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(

4,817,166

337,202

347,000

45,110

طلب التمويل:

الموافقة على تمويل الشريحة األولى ) (2012على النحو المبين أعاله

توصية األمانة:

النظر فيه بصورة فردية
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مذكرة من األمانة
قدم البنك الدولي ،بوصفه الوكالة المنفذة المعينة ،خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند
-1
إلزالة  246.94طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام  .2015وبعد
استعراض للتقرير ،أعدت األمانة الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47التي تتألف من مقترح منقح لخطة
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية )بدون تكاليف دعم الوكالة( قدرھا 24 932 522
دوالرا أمريكيا ،زائد  594 000دوالر أمريكي لتحويل تصنيع المبادالت الحرارية؛ وتم توضيح مسألة السياسة
المرتبطة بذلك في وقت الحق خالل االجتماع نفسه في المقرر  .52/66واشتملت خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه على العناصر الرئيسية التالية:
)أ(

خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي ،تشمل إزالة 151.68
طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،وھو ما يمثل  16.4في
المائة من خط األساس ،باإلضافة إلى كمية  15.19طن من قدرات استنفاد األوزون موجودة في
البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ،وذلك باستخدام الھيدروكربونات والنفخ بالماء وتركيبات مخففة
من المواد الھيدروفلوروكربونية كتكنولوجيات بديلة ،بتمويل مطلوب قدره  12 466 240دوالرا
أمريكيا وفعالية من حيث التكلفة قدرھا  8.22دوالر أمريكي/كغ؛

)ب(

خطة قطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تكييف الھواء ،تشمل إزالة
 73.46طن من قدرات استنفاد األوزون ،وھو ما يمثل  7.9في المائة من خط األساس ،وذلك
باستخدام الھيدروفلوروكربون 410A-كتكنولوجيا بديلة ،وتقديم أيضا بعض المساعدة في خدمات
ما بعد البيع من قبل تقنيي قطاع خدمات التبريد ،بتمويل مطلوب قدره  110 970 292دوالرا
أمريكيا وفعالية من حيث التكلفة قدرھا  8.21دوالر أمريكي/كغ؛

)ج(

نشاط مساعدة تقنية لقطاع التبريد التجاري ،لدعم البحث والتطوير في مجال كباسات
الھيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون ،بتمويل مطلوب قدره  452 630دوالرا أمريكيا ،ويحقق
انخفاضا في االستھالك المؤھل المتبقي من نقطة البداية قدره  6.61طن من قدرات استنفاد
األوزون ،وھو ما يمثل  0.7في المائة من خط األساس؛

)د(

تمويل وحدة إدارة مشروعات عند مستوى  1 637 360دوالرا أمريكيا ،بدون أي إزالة مرتبطة
بھا.

وخالل االجتماعين السادس الستين والسابع والستين للجنة التنفيذية ،نوقش عدد من جوانب خطة إدارة إزالة
-2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الجلسة العامة وفي إطار فريق اتصال ،من بينھا:
)أ(

النسبة العالية من خط األساس المقرر أن يتناولھا المشروع ) 26.6في المائة( بدون التزام بتخفيض
إضافي عن نسبة  10في المائة؛

)ب(

االنتقال المخطط إلى الھيدروفلوروكربون 410A-وليس إلى بديل أقل من حيث إمكانية االحترار
العالمي في تصنيع قطاع تكييف الھواء؛

)ج(

اختيار الھيدروفلوروكربون 245fa-باعتباره أحد بدائل الھيدروكلوروفلوروكربون141ب
المستخدم في قطاع الرغاوي؛

)د(

القيمة الضعيفة نسبيا لفعالية التكلفة؛

 1يتكون ھذا التمويل من مستوى التمويل المتفق عليه لتحويل التصنيع الفعلي باستثناء تحويل المبادالت الحرارية ) 9 936 607دوالرات أمريكية(،
وتمويل خدمة ما بعد البيع ) 351 384دوالرا أمريكيا( .وباإلضافة إلى ھذه العناصر المندرجة في التمويل البالغ  10 287 991دوالرا أمريكيا والواردة
في الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47كتمويل لقطاع تكييف الھواء ،أدرج في ھذا المجموع التمويل المتعلق بالمساعدة التقنية الرامية إلى
تشجيع استعمال غازات التبريد غير الموارد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألجھزة تكييف الھواء الكبيرة والصغيرة ) 88 301دوالر أمريكي( وتمويل
تحويل المبادالت الحرارية وفقا للمقرر  594 000) 52/66دوالر أمريكي(.
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)ھ(

الجدول الزمني للتحويالت في قطاع الرغاوي ،حيث ستستخدم الشركات
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب استنادا إلى مخزونات ما قبل عام  2015حتى نھاية عام ،2015
وفي قطاع تكييف الھواء ،حيث سيسمح باستخدام مخزونات ما قبل عام  2015من
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-حتى نھاية عام 2016؛

)و(

تحويالت المرحلة الثانية؛

)ز(

االفتقار النسبي لألنشطة في قطاع خدمة التبريد.

-3
وقد أبلغ البنك الدولي االجتماع بأن خيارات االستجابة المختلفة للمسائل التي طرحت ستتطلب مناقشات
إضافية مع أصحاب المصلحة .ونتيجة لذلك ،اتخذت اللجنة التنفيذية المقرر  49/66لتأجيل النظر في خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية .وعلى أساس الوثيقة
 UNEP/OzL.Pro/ExCom/67/30التي تقدم معلومات عن التطورات التي حدثت بعد االجتماع السادس
والستين ،واصلت اللجنة التنفيذية مداوالتھا في االجتماع السابع والستين .وأسفرت المناقشات التي دارت بين األمانة
والوكالة المنفذة منذ االجتماع السادس والستين عن مقترح منقح بمستوى تمويل مخفض في قطاع الرغاوي .غير أنه
لم يكن ھناك ما يكفي من الوقت إلتمام المناقشات نظرا ألن بيانات عنصر تكييف الھواء واالستھالك في عام 2011
قدمت بعد صدور الوثائق ،قبل االجتماع السابع والستين بأيام قليلة .واستنادا إلى بيانات االستھالك لعام  ،2011يتعين
اتخاذ قرار بشأن إلى أي مدى ستحتاج تايلند أن تحصل في الوقت الحالي على تمويل لخفض يتجاوز  10في المائة من
خط أساس استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لالمتثال ألھداف االستھالك لعامي  2013و.2015
واتخذت اللجنة التنفيذية المقرر  ،31/67مشيرة إلى أن حكومة تايلند فضلت أن يتم النظر في خطة إدارة
-4
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ككل في االجتماع الثامن والستين على الرغم من أن فريق االتصال المعني
كان على استعداد أن يوصي بالموافقة على عنصر قطاع الرغاوي خالل االجتماع السابع والستين.
وقدم البنك الدولي ،مع حكومة اليابان باعتبارھا الوكالة المتعاونة ،نسخة منقحة من خطة إدارة إزالة المواد
-5
الھيدروكلوروفلوروكربونية إلى االجتماع الثامن والستين للجنة التنفيذية .وبالنظر إلى أن التنقيح كان له تأثير ضعيف
على جوانب كثيرة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،فإن الفھم ھو أن نية اللجنة التنفيذية تتجه
إلى مواصلة المناقشات الجارية بالفعل مع البنك الدولي ،وقد حدثت األمانة المذكرة المتعلقة بالتطورات الجديدة
المقدمة إلى االجتماع السابع والستين ،وترفق الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47كمرجع.
التعديالت على خطة قطاع الرغاوي
قدم البنك الدولي إلى األمانة جدوال يبين تخفيض التكاليف المرتبطة باإلزالة في قطاع الرغاوي بمقدار
-6
 747 974دوالرا أمريكيا ،وھو ما يمثل بالضبط  6في المائة من الميزانية المتفق عليھا سابقا بين األمانة والبنك
الدولي لخطة قطاع الرغاوي؛ وترد تفاصيل الميزانية في الجدول  1أدناه .وتم إجراء التخفيض لمجموع طلب التمويل
لخطة قطاع الرغاوي .وطلب البنك الدولي أن تكون ھناك مرونة أثناء تنفيذ المشروع في تطبيق التخفيضات بين
القطاعات الفرعية.
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الجدول  :1الميزانية المنقحة لقطاع الرغاوي
القطاع

عدد
الشركات

خط أساس استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب
مجموع
أطنان
قدرات
استنفاد
األوزون

حساب التمويل المطلوب )دوالر أمريكي(
التكاليف
اإلضافية مع
خصم بلدان غير
المادة 5

أقصى تمويل
استنادا إلى العتبة
)دوالر أمريكي(

التمويل المطلوب
من الصندوق
المتعدد األطراف
)دوالر أمريكي(

8,690,516

6,261,816

6,261,816

6,655,407

5,726,811
239,312
12,227,939

الھيدروكلو
روفلوروكر
بون141-ب
)(2010
)طن متري(

في
البوليوالت
المستوردة
سابقة
الخلط
)متوسط
-2007
(2009
)طن
متري(

المجموع
)طن متري(

23

559.3

80.4

639.6

70.36

103

776.6

54.4

831.0

91.41

7,500,046

5

32.4

0.3

32.7

3.60

239,311

356,225

131

1,368.3

135.0

1,503.3

165.36

16,429,873

13,273,448

فعالية
التكلفة

حسب التكنولوجيا
مجموع الھيدروكربونات
مجموع تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون-
245fa
مجموع تكنولوجيا النفخ بالماء
مجموع التمويل المتفق عليه

حسب القطاع
رغوة البوليوريتان الجاسئة
تكنولوجيا الھيدروكربونات
تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون245fa-
المجموع الفرعي لرغوة البوليوريتان
الجاسئة
الرغاوي المرنة
تكنولوجيا النفخ بالماء
المجموع الفرعي للرغاوي المرنة
الرغاوي ذات األديم المندمج
تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون245fa-
تكنولوجيا النفخ بالماء
المجموع الفرعي للرغاوي ذات األديم
المندمج
مجموع التمويل المتفق عليه

23

559.3

80.4

639.6

70.36

8,690,516

6,261,816

6,261,816

9.79

99

760.1

54.4

814.5

89.59

7,255,655

6,377,314

5,482,420

6.73

122

1,319.3

134.8

1,454.1

159.95

15,946,171

12,639,130

11,744,236

8.08

4

24.8

0.3

25.0

2.76

176,076

195,055

176,076

7.03

4

24.8

0.3

25.0

2.76

176,076

195,055

176,076

7.03

4

16.5

0.0

16.5

1.81

244,391

278,093

244,391

14.82

1

7.7

0.0

7.7

0.85

63,236

161,169

63,236

8.27

5

24.1

0.0

24.1

2.66

307,627

439,262

307,627

12.74

131

1,368.3

135.0

1,503.3

165.36

16,429,873

13,273,448

12,227,939

8.13

53

1.3

3.1

4.4

0.48

238,301

غير متاح

238,301

1

9.3

9.3

1.02

غير معروف

0

185

1,378.9

1,517.0

166.87

16,668,174

12,466,240

1,517.0

166.87

16,668,174

التخفيضات إضافية
مساعدة تقنية لتحويل  53شركة صغيرة
وشركات نظم
الشركات غير المؤھلة
مجموع التمويل والتخفيضات على النحو
المقدم إلى االجتماع السادس والستين للجنة
التنفيذية

138.1

التخفيض الموافق عليه بنسبة  6في المائة
مجموع التمويل والخصومات في االجتماع
السابع والستين للجنة التنفيذية

185

1,378.9

138.1

-747,974
11,718,266

واستجابة للقلق الذي ابداه فريق االتصال إزاء تاريخ االنتھاء من خطة قطاع الرغاوي )ديسمبر/كانون األول
-7
 (2015وطلب تقييم ما إذا كان تسريع اإلزالة في قطاع الرغاوي ممكنا إلتمام التحويالت قبل عام  ،2015أبلغ البنك
الدولي األمانة بأن تايلند ال يمكن أن تتعھد بذلك نظرا ألن التكنولوجيات البديلة لنفخ الرغاوي ال تزال بحاجة إلى
التحديد والتطوير واالختبار لبعض التطبيقات ،ونظرا ألن الشركات الصغيرة تستغرق وقتا أطول العتماد
التكنولوجيات الجديدة .غير ان تايلند تلتزم بوضع حصة قيمتھا "صفر" للواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون-
141ب المتعلق بالتطبيقات التي يغطيھا المشروع بحلول  1يناير/كانون الثاني  .2015وستعتمد الشركات على
المخزونات حتى االنتھاء من النشاط في  1يناير/كانون الثاني  ،2016عندما يبدأ فرض حظر على استخدام
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في الرغاوي باستثناء رغاوي الرش وحظر على واردات
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط باستثناء رغاوي الرش.
6
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وفيما يتعلق بالقلق إزاء إدخال المواد الھيدروفلوروكربونية في قطاع الرغاوي ،أكد البنك الدولي من جديد
-8
أنه وفقا للمناقشات مع موردي البوليوالت خالل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،اتفق على
أنه من خالل عنصر المساعدة التقنية ،سيواصل موردو البوليوالت البحث عن فرص إلدخال مواد بديلة منخفضة
إمكانية االحترار العالمي ،في الحاالت التي تكون فيھا عوامل النفخ البديلة قابلة للتنفيذ تقنيا وتجاريا .واشتملت البدائل
التي نوقشت على عوامل نفخ منخفضة إمكانية االحترار العالمي مثل  ،HBA-IIوكذلك تركيبات
الھيدروفلوروكربون 245fa-المخففة )كما ھو مقترح( .ودرس البنك الدولي أيضا خيار إدخال تكنولوجيات الجيل
الثاني من النفخ بالماء ووجد أنه في حين تتمتع ھذه التكنولوجيات ببعض الخصائص المحسنة مقارنة بالتكنولوجيات
العادية للنفخ بالماء ،وذلك نتيجة استمرار أداءھا الضعيف نسبيا في العزل ،فال يمكن أن تستخدم في تطبيقات معينة
من تلك التي تغطيھا خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند .وسيظل البنك الدولي ملتزما خالل
مدة المشروع بمواصلة استكشاف الخيارات التقنية ،وتشجيع بقدر اإلمكان شركات النظم على إدخال تكنولوجيات
منخفضة إمكانية االحترار العالمي.
حالة المناقشات المتعلقة بقطاع تكييف الھواء
استجابة للمناقشات التي دارت في االجتماع السادس والستين ،بدأ البنك الدولي حوارا مع أصحاب المصلحة
-9
في قطاع تكييف الھواء إلقناعھم بضرورة التحويل إلى بديل منخفض إمكانية االحترار العالمي وأكثر كفاءة من حيث
استخدام الطاقة عن الھيدروفلوروكربون410A-؛ وتم تفضيل الھيدروفلوروكربون 32-كبديل .وتوصلت ھذه
المناقشات إلى استنتاج أولي قبل االجتماع السابع والستين بوقت قليل عندما قدم البنك الدولي معلومات جديدة إلى
األمانة ،ولكن لم يكن ھناك وقت كاف إلجراء تحليل قبل االجتماع .ودارت مناقشة أخرى بعد االجتماع السابع
والستين بوقت قصير ،مما نتج عنھا نسخة منقحة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مقدمة من
البنك الدولي إلى االجتماع الثامن والستين.
تعديالت على خطط قطاعي التبريد وتكييف الھواء
 -10قدم البنك الدولي إلى األمانة قائمة منقحة باألنشطة والتكاليف ،مقارنة بالتقرير األصلي المقدم إلى االجتماع
السادس والستين .ومن بين  14شركة يبلغ استھالكھا  1 237.9طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون22-
) 68.08طن من قدرات استنفاد األوزون( أدرجت أصال في خطة قطاع تكييف الھواء ،قررت  12شركة يبلغ
استھالكھا  942.7طن متري من الھيدروكلوروفلوروكربون 51.85) 22-طن من قدرات استنفاد األوزون( تغيير
اختيارھا التكنولوجي األصلي من الھيدروفلوروكربون 410A-إلى الھيدروفلوروكربون ،32-حيث يتمتع
الھيدروفلوروكربون 32-بإمكانية احترار عالمي أقل بكثير .ومن بين الشركتين المتبقيين المدرجتين من قبل في
الخطة ،تغيرت الملكية في إحدى الشركتين ،ولم تعد مؤھلة نتيجة لذلك ،وقررت الشركة األخرى عدم المشاركة في
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
 -11وزادت التكلفة الرأسمالية اإلضافية لكل تحويل بشكل كبير ،ويرجع ذلك إلى أن التحويل إلى استخدام غازات
تبريد قابلة لالشتعال يستلزم إجراء تغييرات كبيرة .وتتعلق ھذه التعديالت بمختبر االختبارات واختيار معدات شحن
ومضخات فراغية وأجھزة الكشف عن التسرب وباإلضافة إلى ذلك معدات السالمة لموقع اإلنتاج ومعدات لتحسين
سالمة تخزين غاز التبريد لمراعاة زيادة المخاطر المتعلقة بتخزين ومناولة الغاز القابل لالشتعال .وباإلضافة إلى
ذلك ،وافق البنك الدولي واألمانة على إدراج تكلفة تحويل معدات تصنيع المبادالت الحرارية في تكلفة التحويل ،وفقا
للمقرر  .52/66وعلى الرغم من ذلك ،فإن مجموع التكلفة أقل من التمويل المطلوب من قبل بنسبة  4في المائة،
ويعزى التخفيض في التكاليف المطلقة إلى أن الكمية الطنية التي يتعين إزالتھا انخفضت بنسبة  21في المائة،
وانخفض عدد الخطوط التي يتعين تحويلھا في المرحلة األولى بنسبة  14في المائة .وزادت فعالية التكلفة من 8.29
دوالر أمريكي/كغ إلى  10.08دوالر أمريكي/كغ .ويحسب مستوى فعالية التكلفة ھذا على أساس تكلفة التحويل بما في
ذلك تحويل المبادالت الحرارية واألدوات الالزمة لتركيب أجھزة تكييف الھواء ،ويؤدي ھذا األخير إلى انخفاض في
التمويل المتبقي المؤھل بمقدار 4.50دوالر أمريكي/كغ .ويمكن االطالع على الميزانية المتفق عليھا لتحويل مصنعي
أجھزة تكييف الھواء في الجدول .2
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الجدول  :2ميزانية تحويل مصنعي تكييف الھواء
الشركة

138.00

395,010

التكاليف
الرأسمالية
اإلضافية
للخدمة/التركيب
)دوالر
أمريكي(
35,200

االستھالك في
التصنيع )طن
متري(

التكاليف
الرأسمالية
اإلضافية
للتحويل )دوالر
أمريكي(

مجموع
التكاليف
الرأسمالية
اإلضافية
)دوالر
أمريكي(
430,210

869,419

100%

1,299,629

145.82

6.00

140,800

35,200

176,000

37,800

100%

213,800

13.82

Bitwise

66.19

536,800

35,200

572,000

416,997

100%

988,997

74.01

Pan – Tycoon Co., Ltd.

36.02

415,800

35,200

451,000

226,896

100%

677,896

43.84

C.N.E. Industry Group
Co. Ltd.
)Eminent Air (Thailand
Co., Ltd.
Sup-Thong Hor Co. Ltd

202.85

185,350

35,200

220,550

1,277,949

100%

1,498,499

210.67

70.38

402,050

35,200

437,250

443,395

100%

880,645

78.20

81.01

168,300

35,200

203,500

510,369

100%

713,869

88.83

27.33

321,200

35,200

356,400

172,148

80%

422,838

35.15

10.37

191,400

35,200

226,600

65,306

100%

291,906

18.19

110.59

561,000

35,200

596,200

696,706

100%

1,292,906

118.41

157.55

425,700

35,200

460,900

992,578

100%

1,453,478

165.37

36.39

446,600

35,200

481,800

229,232

100%

711,032

44.21

942.68

4,190,010

422,400

4,612,410

5,938,793

99%

10,445,495

1,036.52

Unico Consumer
Products Co. Ltd.
Better Living

B.Grimm
Aircconditioning
Limited; Link
Manufacturing
Subsuksiri Co., Ltd.
Saijo Denki International
Co. Ltd
PPJ Engineering Co.,
Ltd. (Starr Holding
)Group
United Technology Co.
Ltd. (Uni-Aire
)Corporation Co., Ltd.
المجموع

تكاليف
التشغيل
اإلضافية
)دوالر
أمريكي(

حصة
ملكية
بلدان
المادة 5

مجموع
التكاليف
)دوالر
أمريكي(

اإلزالة
)المجموع،
طن متري(

عنصر المساعدة التقنية
 -12ناقشت األمانة مع البنك الدولي الكمية واإلزالة المرتبطة باألنشطة في إطار عنصر المساعدة التقنية لقطاعي
التبريد وتكييف الھواء على مستوى التمويل قدره  887 931دوالرا أمريكيا ،حوالي  3في المائة أعلى من الطلب
المقدم إلى االجتماع السادس والستين ،وعالقة ذلك بالقطاعات الفردية .وال تشمل ھذه األرقام المساعدة المقدمة إلى
شركات النظم و 53شركة صغيرة كجزء من التنفيذ في قطاع الرغاوي.
 -13وقد تغير النھج المتبع بالنسبة لألنشطة غير االستثمارية في قطاعي التبريد وتكييف الھواء مقارنة بالطلبات
المقدمة إلى االجتماعين السادس والستين والسابع والستين .وفي الطلب األصلي ،ركز البنك الدولي على تطوير أو
تغيير مدونات مباني بھدف الحد من تركيب نظم تكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروفلوروكربونية في المباني
القائمة والجديدة ،وزيادة قبول بدائل مثل الھيدروكربونات أو األمونيا .واستعيض عن ھذه األنشطة بأنشطة للتغلب
على الحواجز التقنية والتنظيمية التي سيتعين معالجتھا قبل أن يكون باإلمكان إدخال أجھزة تكييف الھواء التي تستعمل
الھيدروفلوروكربون 32-بشكل فعال في تايلند .ومن شأن المساندة أن تساعد في تنقيح تنظيم السالمة واألداء للسماح
بإدخال أجھزة تكييف الھواء القائمة على الھيدروفلوروكربون 32-في السوق التايلندي ،واكتساب معرفة بشأن سالمة
المصانع .ويتمثل الھدف في معالجة تركيب الھيدروفلوروكربون 32-وخدمته عن طريق إعداد ممارسات جيدة.
 -14واحتفظ البنك الدولي في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بعنصر تشجيع غازات التبريد
من غير ھذه المواد ألجھزة تكييف الھواء الكبيرة والصغيرة ،وذلك بھدف تحويل الطلب في السوق بعيدا عن نظم
تكييف الھواء القائمة على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتيسير إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في القطاع
وبالتالي تحقيق استدامة التحويالت قبل الحظر المزمع في وقت الحق على إنتاج واستيراد ھذه النظم .وكان ھناك
8
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نشاط آخر تم اإلبقاء عليه وھو دعم تطوير كباسات الھيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون ويتعلق ھذا النشاط بقطاع
التبريد التجاري .ويُقترح تزويد ُمصنع كباسات بمرفق تقني وبعض الدعم اإلضافي لتطوير كباسات البروبان
) (HC-290وثاني أكسيد الكربون الستخدامھا في معدات التبريد التجارية .ومن أجل ضمان االضطالع التطوير
بصورة كاملة ،وافقت األمانة والبنك الدولي قبل االجتماع السادس والستين على أن يكون أدنى ھدف فيما يتعلق
بتطوير الكباس ،على األقل ،تطوير وتصنيع وتسليم نماذج أولية للتكنولوجيتين لعمالء ُمصنع الكباس ،وأن يشكل ذلك
التزاما على ُمصنع الكباسات بالحصول على دعم كامل في المرحلة األولى .وھذا الشرط جزء ال يتجزأ من توصية
األمانة.
 -15ويمكن االطالع على التكاليف المتفق عليھا ألنشطة المساعدة التقنية المتصلة بقطاعي التبريد وتكييف الھواء
فضال عن تكلفة التحويل لشركات تصنيع أجھزة تكييف الھواء البالغة  12شركة في الجدول  3أدناه .وقد أدت أنشطة
المساعدة التقنية المتصلة بقطاعي التبريد وتكييف الھواء إلى انخفاض في االستھالك المؤھل المتبقي قدره  10.85طن
من قدرات استنفاد األوزون ،استنادا إلى افتراض أن تسھم ھذه األنشطة في نھاية المطاف إلى االستعاضة عن
الھيدروكلوروفلوروكربون.22-
الجدول  :3الميزانية المنقحة لقطاعي التبريد وتكييف الھواء
إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربو
ن) 22-طن متري(

النشاط

إزالة
الھيدروكلوروفلوروكربو
ن) 22-طن من قدرات
استنفاد األوزون(

التكاليف
اإلضافية
المؤھلة/التمويل
المطلوب )دوالر
أمريكي(

قطاع تكييف الھواء
التكاليف الرأسمالية اإلضافية*
تكاليف التشغيل اإلضافية*
عمليات خدمة ما بعد البيع*
المجموع الفرعي لألنشطة االستثمارية في قطاع تكييف الھواء

942.7

51.85

93.8

5.16

4,148,032
5,879,295
418,168

1,036.5

57.01

10,445,495

األنشطة غبر االستثمارية في قطاع تكييف الھواء
 -تنظيم السالمة واألداء**

37.8

2.08

170,000

 -سالمة المصنع**

20.4

1.12

92,000

 -الممارسة الجيدة في التركيب**

18.9

1.04

85,000

 تشجيع غازات التبريد غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ألجھزةتكييف الھواء الصغيرة والكبيرة
المجموع الفرعي لألنشطة غبر االستثمارية في قطاع تكييف الھواء

19.6

1.08

88,301

96.7

5.32

435,301

1,133.2

62.33

10,880,796

المجموع الفرعي لقطاع تكييف الھواء
قطاع التبريد )التجاري والصناعي(
األنشطة غير االستثمارية في قطاع التبريد
)التجاري والصناعي(
تطوير كباسات غازات التبريد الطبيعية للمرحلة الثانية

100.6

5.53

452,630

المجموع الفرعي لقطاع التبريد

100.6

5.53

452,630

1,233.8

67.86

11,333,426

مجموع قطاعي التبريد وتكييف الھواء

* تكاليف تأخذ في االعتبار خصم للملكية البلد غير المادة 5
** األنشطة التي سيتم تنفيذھا من قبل حكومة اليابان باعتبارھا وكالة منفذة ثنائية ،وتغطي جميع أنشطة اليابان في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند.

 -16ووافقت األمانة والبنك الدولي أيضا على مستوى تمويل لوحدة إدارة المشروعات قدره  1 381 141دوالرا
أمريكيا .وترد نظرة عامة على التكاليف المتفق عليھا في الجدول .4
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الجدول  :4التكاليف المتفق عليھا لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
النشاط

مجموع استھالك
المواد
الھيدروكلوروفلور
وكربونية )طن
متري(

مجموع
الھيدروكلوروفلو
روكربون 22-في
البوليوالت
المستوردة
سابقة الخلط
)طن متري(

مجموع
أطنان
قدرات
استنفاد
األوزون

التكاليف اإلضافية
المؤھلة/التمويل
المطلوب )دوالر
أمريكي(

فعالية
التكاليف
)دوالر
أمريكي(

قطاع الرغاوي
تكنولوجيا النفخ بالماء للرغاوي المرنة

24.8

0.3

2.76

176,076

تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 245fa-لألديم
المندمج
تكنولوجيا النفخ بالماء لألديم المندمج

16.5

0

1.81

244,391

7.7

0

0.84

63,236

تكنولوجيا الھيدروكربونات للرغاوي الجاسئة

559.3

80.4

70.36

6,261,816

تكنولوجيا الھيدروفلوروكربون 245fa-للرغاوي
الجاسئة
مساعدة تقنية لتحويل  53شركة صغيرة

760.1

54.4

89.59

5,482,420

1.3

3.1

0.48

150,000

المساعدة التقنية لشركات النظم
الشركات غير المؤھلة
المجموع الفرعي للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
)السائب(
المجموع الفرعي للھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
)الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط(
المجموع الفرعي لقطاع الرغاوي

88,301
9.3

1.02

1,378.9

0

151.68

-

138.1

15.19

1,517.0

166.86

تخفيضات التكاليف لقطاع الرغاوي الموافق عليھا بعد االجتماع السادس والستين
مجموع قطاع الرغاوي

7.72

12,466,240
747,974

1,517.0

166.86

11,718,266

قطاع تكييف الھواء
األنشطة االستثمارية في قطاع تكييف الھواء
األنشطة غير االستثمارية في قطاع تكييف الھواء*
مجموع قطاع تكييف الھواء

1,036.5

غير متاح

57.01

10,445,495

96.7

غير متاح

5.32

435,301

1,133.2

غير متاح

62.33

10,880,796

9.60

األنشطة غير االستثمارية المتعلقة بالتحويل في القطاعات بموجب المرحلة األولى
المساعدة التقنية لتطوير كباسات في قطاع التبريد
التجاري
تكاليف وحدة إدارة المشروعات
مجموع األنشطة غير االستثمارية غير المتعلقة
بتحويالت في القطاع
المجموع

100.6

غير متاح

5.53

452,630

0

غير متاح

0

1,381,141

100.6

غير متاح

5.53

1,833,771

2,612.7

138.1

234.72

24,432,833

4.50
غير
متاح
9.21

* بما في ذلك  347 000دوالر أمريكي كمساھمة ثنائية من حكومة اليابان ،انظر أيضا الجدول .3

 -17وقيّمت األمانة المعلومات التقنية والتكلفة التي قدمھا البنك الدولي في طلبه المقدم إلى االجتماع الثامن
والستين .وكان البنك الدولي قد أدرج بالفعل تغييرات على قطاع الرغاوي في المعلومات المقدمة إلى االجتماع السابع
والستين ،وعرضت النتائج على اللجنة التنفيذية .وقيّمت األمانة الطلب المقدم إلى االجتماع الثامن والستين ،الذي
استخدم الشكل المتفق عليه بين البنك الدولي واألمانة عندما ناقشا الطلب األصلي قبل االجتماع السادس والستين؛
واحتفظ البنك الدولي أيضا بعناصر التكلفة الرئيسية التي اتفق عليھا في ذلك الوقت ،ولم يعدل إال التكلفة المتعلقة
بالسالمة .ووجدت األمانة أن مجموع ھذه التكاليف اإلضافية لھا ما يبررھا بشكل جيد فيما يتعلق بالجھود التي يتعين
االضطالع بھا لتحويل مواقع التصنيع الستخدام غازات التبريد القابلة لالشتعال .وعلى أساس المعلومات المقدمة إلى
ھذا االجتماع واالجتماعات السابقة والمناقشات التي دارت خالل االجتماعات المعنية للجنة التنفيذية ،يمكن لألمانة أن
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توصي بالموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،التي من شأنھا أن تؤدي إلى إزالة
 234.72طن من قدرات استنفاد األوزون أو  24.9في المائة من خط األساس .وستقدم حكومة تايلند التزامات بشأن
الحد األقصى لالستھالك المسموح به وفقا لالتفاق حتى عام  ،2018وخفض االستھالك بنسبة  15في المائة عن خط
األساس االمتثال .غير أن األمانة تود أن تشير إلى أنھا ليست في وضع يسمح لھا بتقييم ما إذا كانت االعتبارات
األخرى التقنية والمتعلقة بالتكاليف التي طرحھا أعضاء اللجنة التنفيذية قد أخذت في االعتبار بما فيه الكفاية؛ ولذلك،
قد يرغب األعضاء في مواصلة مناقشاتھم ،مع األخذ في االعتبار المعلومات المقدمة في ھذه الوثيقة.
 -18ومن أجل تمكين اللجنة التنفيذية من الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند،
إذا كانت ترغب في ذلك ،تقدم األمانة مقررا محتمال أدناه وأدرجت في ھذه الوثيقة مشروع اتفاق بوصفه المرفق
األول بھذه الوثيقة يعرض حالة المناقشات على النحو الموصوف ،أيدته حكومة تايلند باستثناء نقطة واحدة .ويتعلق
االستثناء بأن البنك الدولي أشار ،بالنيابة عن حكومة تايلند ،إلى أن البلد ال يوافق على الممارسة الحالية بربط اإلزالة
ببعض األنشطة غير االستثمارية ،مثل في حالة تايلند ،تنظيم السالمة واألداء والسالمة النباتية والممارسات الجيدة في
التركيب .وتشتمل النسخة الحالية من مشروع االتفاق على إزالة تؤدي ،وفقا لفھم األمانة ،إلى استھالك مؤھل متبقي
أقل لتايلند مقارنة بفھم تايلند .وقد ترغب اللجنة التنفيذية في مراعاة اختالف وجھات النظر عند مناقشة خطة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه.
-19

وقد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:
)أ(

الموافقة ،من حيث المبدأ ،على المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند للفترة  2012إلى  2018لخفض استھالك المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة  15في المائة من خط األساس ،بمبلغ  26 163 952دوالرا
أمريكيا ،ويشمل  24 085 833دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 1 686 009
دوالرات أمريكية للبنك الدولي ،و 347 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة
 45 110دوالرات أمريكية لحكومة اليابان؛

)ب(

مالحظة أن حكومة تايلند وافقت على أن يكون خط األساس البالغ  927.6طن من قدرات استنفاد
األوزون ،المحسوب باستخدام االستھالك الفعلي المبلغ عنه بموجب المادة  7من بروتوكول
مونتريال والبالغ  826.6طن من قدرات استنفاد األوزون و 1 028.5طن من قدرات استنفاد
األوزون لعامي  2009و 2010على التوالي ،إضافة إلى  15.68طن من قدرات استنفاد األوزون
من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في نظم البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ھو
نقطة البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،مما ينتج
عنه خط أساس قدره  943.28طن من قدرات استنفاد األوزون؛

)ج(

اإلحاطة علما بالتزام حكومة تايلند بحظر واردات الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب ،سواء النقي
أو الموجود في البوليوالت سابقة الخلط ،في موعد ال يتجاوز  1يناير/كانون الثاني  ،2016باستثناء
لتطبيقات رغاوي الرش؛

)د(

فيما يتعلق بالحظر المقرر على استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في تصنيع أجھزة تكييف
الھواء والواردات من أجھزة تكييف الھواء القائمة على الھيدروكلوروفلوروكربون 22-ذات قدرة
تبريد تقل عن  50 000وحدة حرارية ) 14.5كيلوواط( في  1يناير/كانون الثاني  2017للسوق
التايلندي وفرض حظر على مبيعات وحدات أجھزة تكييف الھواء القائمة على
الھيدروكلوروفلوروكربون 22-في السوق التايلندي في  31ديسمبر/كانون األول :2017
)(1

اإلحاطة بالتزام حكومة تايلند بسن تشريعات أو لوائح وفقا لذلك؛

)(2

عدم السماح بتقديم الشريحة الثانية أو شريحة تالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى تؤكد حكومة تايلند سن مثل ھذه التشريعات أو
اللوائح كجزء من تقديم طلب الشريحة؛
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)ھ(

اإلحاطة علما بالتزام حكومة تايلند بأن توفر سجالت حصص االستيراد الصادرة في كل سنة
تقويمية وتقارير بقوائم أسماء عمالء كل مستورد فردي التي يعدھا المستوردون المعنيون كجزء من
متطلباتھم بموجب نظام حصص التراخيص واالستيراد ،باإلضافة إلى أي معلومات أخرى يكون قد
تم جمعھا للتحقق من استھالك البلد ،وذلك بھدف رصد استھالك شركات تصنيع أجھزة تكييف
الھواء البالغة  12شركة والمدرجة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية في السنوات  2015حتي 2017؛

)و(

مطالبة البنك الدولي بأن يضمن ،من خالل عقود تصاغ وفقا لذلك ،أن تؤدي األموال الالزمة
لتطوير الكباسات المتوقعة في عنصر المساعدة التقنية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،كحد أدنى ،إلى إنتاج النماذج وتسليمھا إلى الشركات المصنعة ألجھزة
التبريد الختبارھا؛

)ز(

خصم  234.72طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من نقطة
البداية إلجمالي التخفيض المستدام في استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

)ح(

مالحظة أنه سيسمح لحكومة تايلند بتقديم مقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 2015؛

)ط(

ما إذا كانت ستوافق على مشروع االتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية لتحقيق التخفيض في
استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،على النحو الوارد في المرفق األول بھذه الوثيقة أو
ستوافق عليه بدون بعض األنشطة غير االستثمارية المتعلقة باإلزالة؛

)ي(

الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية لتايلند ،وخطة التنفيذ ذات الصلة ،بمبلغ  5 546 478دوالرا أمريكيا،
ويشمل  4 817 166دوالرا أمريكيا ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  337 202دوالر أمريكي
للبنك الدولي ،و 347 000دوالر أمريكي ،زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة  45 110دوالرات
أمريكية لحكومة اليابان ،نظرا ألن األمانة لم تستلم تأكيدا من حكومة تايلند يفيد بوجود نظام وطني
واجب اإلنفاذ للتراخيص والحصص متعلق بالواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية،
وحسبما ينطبق باإلنتاج والصادرات منھا ،وأن النظام يسمح بضمان امتثال البلد للجدول الزمني
إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال لمدة ھذا
االتفاق.
------
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Annex I

المرفـق األول
مشروع ا ّتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
ي ّ
مثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة تايلند )"البلد"( واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
-1
المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف )"الموادّ"( إلى كمية ثابتة قدرھا  788.46من أطنان قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  2018بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونت﷼.
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2.1من التذييل -2
-2
ألف )"األھداف والتمويل"( من ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونت﷼ لجميع المواد المشار
إليھا في التذييل -1ألف .ويقبل البلد أ ّنه ،بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحدّدة في الفقرة  ،3يفقد
الحق في طلب أو تل ّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد
في الصف األفقي  2.1من التذييل -2ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة
لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية 3.1.4
و  3.2.4و  3.3.4و  3.4.4و  3.5.4و  3.6.4و ) 3.7.4االستھالك المؤھل المتبقي( من كل من المواد.
رھنا ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
-3
المحدّد في الصف األفقي  1.3من التذييل  -2ألف للبلد .وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات
اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف )"جدول زمني للموافقة على التمويل"(.
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية .ووفقا
-4
للفقرة الفرعية )5ب( من ھذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تح ّقق مستق ّل من تحقيق حدود االستھالك السنوي المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  2.1من التذييل -2ألف من ھذا االتفاق .وسيجرى التحقق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة
المن ّفذة الرئيسية.
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل إال إذا وفى البلد بالشروط التالية
-5
ثمانية أسابيع على األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

)أ(

)ب(
)ج(

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  2.1من التذييل -2ألف لجميع السنوات المعنيّة.
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق .وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق
غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل -4ألف )"شكل تقارير وخطط التنفيذ"(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة ،وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمويل المتاح من
الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن  20في المائة؛
1
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)د(

)ھ(

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل وتشملھا ،أو حتى
موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛
أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
وما بعده ،بوجود نظام وطني واجب اإلنفاذ للتراخيص والحصص متعلق بالواردات من المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،وحسبما ينطبق باإلنتاج والصادرات منھا ،وبأن النظام يسمح بضمان
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في
بروتوكول مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق .وسوف ترصد المؤسّسات المحدّدة في التذييـل
-6
 -5ألف )"مؤسّسات الرصد واألدوار"( وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا ً ألدوارھا
ومسؤولياتھا المحدّدة في التذييل -5ألف .وسيخضع ھذا الرصد أيضا ً للتح ّقق المست ّقل على النحو المبيّن في الفقرة  4أعاله.
-7
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا ،أو جزء من ھذه
المبالغ وفقا ً لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:

)أ(

إع ادات التخص يص المص ّنفة كتع ديالت رئيس يّة يج ب أن ُت ًو َّث ق مس بقا ً إم ا ف ي خط ة تنفي ذ س نوية
مقدمة حسبما ھ و متوق ع ف ي الفق رة الفرعي ة ) 5د( أع اله أو كتنق يح لخط ة تنفي ذ س نوية قائم ة تق دم
ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا .وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
)(1

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

)(2

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛

)(3

التغيي رات ف ي المس تويات الس نوية للتموي ل المخص ص للوكال ة الثنائي ة الفردي ة أو الوكال ة
المنفذة الرئيسية لمختلف الشرائح؛ و

)(4

تق ديم تموي ل إل ى الب رامج أو األنش طة غي ر المدرج ة ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية المعتم دة
الحالية ،أو إزالة أي نشاط من خط ة التنفي ذ الس نوية ،تزي د تكاليف ه ع ن  30ف ي المائ ة م ن
مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

)ب(

إع ادات التخص يص غي ر المص ّنفة كتع ديالت رئيس ية ،ف يمكن إدماجھ ا ف ي خط ة التنفي ذ الس نوية
الموافق عليھا ،والتي تكون عندئذ قي د التنفي ذ ،وي ت ّم إب الغ اللجن ة التنفيذي ة بش أنھا ف ي تقري ر التنفي ذ
السنوي الالحق؛ و

)ج(

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة
إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة المواف ق عليھ ا ،يتع ين الحص ول عل ى موافق ة اللجن ة
التنفيذية كجزء من خط ة تنفي ذ س نوية أو تنق يح للخط ة المواف ق عليھ ا .ويج ب أن يُح دد ف ي الطل ب
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بھا واألثر المحتمل على المناخ وأي اخ تالف
في أطنان قدرات استنفاد األوزون الت ي س يتم إزالتھ ا ،حس بما ينطب ق األم ر .ويواف ق البل د عل ى أن
الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضافية المتعلق ة بتغيي ر التكنولوجي ا س تؤدي إل ى خف ض مس توى
التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

)د(

لن تحصل أي شركة يتعين تحويلھا إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة مدرج ة
في خطة إدارة إزالة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة ويتب ين أنھ ا غي ر مؤھل ة بموج ب المب ادئ
2
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التوجيھية للصندوق المتع دد األط راف )أي بس بب الملكي ة األجنبي ة أو إذا كان ت منش أة بع د الموع د
النھائي وھو  21سبتمبر/أيلول  (2007على مساعدة .وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بھذه المعلوم ات
كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

-8

)ھ(

يواف ق البل د ،ف ي الح االت الت ي ت م فيھ ا اختي ار تكنولوجي ا الھي دروفلوروكربون كب ديل للم واد
الھيدروكلوروفلوروكربونية ،ومع األخذ في االعتبار بالظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والس المة
عل ى أن :يرص د إتاح ة الم واد والب دائل الت ي تزي د م ن تقلي ل اآلث ار عل ى المن اخ؛ أن ي درس ،ف ي
استعراض معايير القواعد والحوافز ،األحكام المناسبة التي تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ وأن
يدرس احتمال اعتم اد ب دائل ذات ج دوى تك اليف تقل ل م ن األث ر عل ى المن اخ ف ي تنفي ذ خط ة إدارة
إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء ،وأن يبلغ اللجنة التنفيذية بالتقدم المح رز
تبعا لذلك؛ و

)و(

س وف تع اد أي مب الغ متبقي ة إل ى الص ندوق المتع دد األط راف ل دى االنتھ اء م ن الش ريحة األخي رة
المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:

)أ(

ص ة الت ي ق د تط رأ
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموج ب ھ ذا االتف اق لمعالج ة االحتياج ات الخا ّ
خالل تنفيذ المشروع؛ و

)ب(

أن يأخ ذ البل د والوكال ة الثنائي ة والوكال ة المنف ذة المعني ة بع ين االعتب ار الكام ل الش روط ال واردة
بالمقررين  100/41و 6/49خالل تنفيذ الخطة.

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي
-9
يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق .وقد وافق البنك الدولي على أن يكون الوكالة المنفذة
الرئيسية )"الوكالة المنفذة الرئيسية"( ووافقت حكومة اليابان على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة )"الوكالة المنفذة
المتعاونة"( تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق .ويُوافق البلد على عمليات التقييم
الدوريّة التي قد ُتجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم
التابع ألي من الوكالتين المشتركتين في ھذا االتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب
-10
ھذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ) 5ب( .وتتضمن ھذه المسئولية
ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسبين لألنشطة في التنفيذ .وستقدم الوكالة المنفذة
المتعاونة الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة الواردة في التذييل -6باء تحت التنسيق العام للوكالة الرئيسية
المنفذة .وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط
المشترك بين الوكاالت واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق لتيسير التنفيذ المنسقة للخطة ،بما في ذلك اجتماعات
التنسيق العادية .وتوافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على أن تسدد إلى الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
الرسوم المنصوص عليھا في الصفين  2.2و  4.2من التذييـل -2ألف.
في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي
-11
 2-1من التذييل -2ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ّ
يحق له الحصول على
التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل .ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرھا ،أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول
زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن
3
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تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل .ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن
تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف )"تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال"( ،عن ّكل كيلوغرام من
تخفيضات االستھالك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون .وسوف تناقش اللجنة
التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة .وبعد اتخاذ ھذه
القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله.
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل
-12
أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة
-13
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق .وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة الرئيسية المنفذة والوكالة المنفذة المتعاونة االطالع على
المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية
-14
السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل -2ألف .وفي حالة بقاء أنشطة
معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية )5د( والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة
التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية .وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية )1أ( و)1ب( و)1د( و)1ھ( من
التذييل -4ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونت﷼ وعلى النحو المبيّن في ھذا
-15
االتفاق .وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول ،ما لم تحدد اللجنة التنفيذية
غير ذلك.
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
المادة
الھيدروكلوروفلوروكربون22-
الھيدروكلوروفلوروكربون123-
الھيدروكلوروفلوروكربون124-
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب
الھيدروكلوروفلوروكربون 225 ،225-ج أ
و  225ج ب
المجموع الفرعي
الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب في
البوليوالت المستوردة سابقة الخلط
المجموع

المرفق

المجموعة

جيم
جيم
جيم
جيم
جيم
جيم

األولى
األولى
األولى
األولى
األولى
األولى

جيم

األولى

نقطة البداية إلجمالي التخفيضات في االستھالك
)بأطنان قدرات استنفاد األوزون(
716.57
3.20
0.08
205.25
0.12
2.30
*927.52
15.68
943.20

)*( أقل من خط أساس المادة  7بسبب جبر بيانات المادة  7إلى واحد من عشرة.

التذييل  -2ألف :األھداف والتمويل
المجموع

الصف
1.1

المفرادات
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال
لمواد المرفق جيم ،المجموعة األولى
)أطنان قدرات استنفاد األوزون(
834.84
834.84
834.84
927.6
927.6
غير متاح
الحد األقصى المسموح به لالستھالك
الكلي من مواد المرفق جيم ،المجموعة
األولى )أطنان قدرات استنفاد األوزون(
753,630
1,000,000
3,063,542
1,000,000
11,042,915
4,817,166
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
الرئيسية )البنك الدولي( )دوالر أمريكي(
52,754
70,000
214,448
70,000
773,004
337,202
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية
)دوالر أمريكي(
0
0
0
0
0
347,000
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة
المتعاونة )اليابان( )دوالر أمريكي(
0
0
0
0
0
45,110
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة
)دوالر أمريكي(
753,630
1,000,000
3,063,542
1,000,000
11,042,915
5,164,166
إجمالي التمويل المتفق عليه )دوالر
أمريكي(
52,754
70,000
214,448
70,000
773,004
382,312
مجموع تكاليف الدعم )دوالر أمريكي(
806,384
1,070,000
3,277,990
1,070,000
11,815,919
5,546,478
إجمالي التكاليف المتفق عليھا )دوالر
أمريكي(
إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 22-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

67.86

2.1.4

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 22-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0

3.1.4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 22-أطنان قدرات استنفاد األوزون(

648.74

1.2.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 123-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

2.2.4

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 123-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

3.2.4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 123-أطنان قدرات استنفاد األوزون(

3.20

1.3.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 124-المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

2.3.4

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 124-التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

3.3.4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون) 124-أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.08

1.1
1.2
2.2
3.2
4.2
1.3
2.3
3.3
1.1.4

2012

غير متاح

2013

927.6

2014

927.6

5

2015

834.84

2016

834.84

2017

834.84

2018
834.84

غير متاح

788.46

غير متاح

2,408,580

24,085,833

168,601

1,686,009

0

347,000

0

45,110

2,408,580

24,432,833

168,601

1,731,119

2,577,181

26,163,952
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1.4.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

151.68

2.4.4

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

3.4.4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

53.57

1.5.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

2.5.4

إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

3.5.4

االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون142-ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.12

1.6.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 225-و  225ج أ و  225ج ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق )أطنان قدرات استنفاد
األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 225-و  225ج أ و  225ج ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا )أطنان قدرات استنفاد
األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 225-و  225ج أ و  225ج ب )أطنان قدرات استنفاد األوزون(

0.00

1.7.4

إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق
)أطنان قدرات استنفاد األوزون(
إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا
)أطنان قدرات استنفاد األوزون(
االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون141-ب الموجود في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط )أطنان قدرات استنفاد
األوزون(

2.6.4
3.6.4

2.7.4
3.7.4

0.00
2.30
15.19
0.00
0.49

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
.1

سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل -2ألف.

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:

)أ(

تقري ر مس رود ،ت رد في ه البيان ات حس ب الس نة التقويمي ة ،بش أن التق دم المح رز من ذ الس نة الس ابقة
للتقرير السابق ،وتعليق على حالة البلد فيما يتعل ق بإزال ة الم واد ،وكيفي ة إس ھام مختل ف النش اطات
فيھا ،وكيفية ارتباط بعضھا ببعض .وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة ل ألوزون الت ي
أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة ،حسب الم ادة ،والتكنولوجي ا البديل ة المس تخدمة والب دائل ذات
الص لة الت ي أدخل ت ،للس ماح لألمان ة بت وفير معلوم ات للجن ة التنفيذي ة عم ا ين تج م ن تغيي ر ف ي
االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ .وينبغي أن يسلط التقري ر الض وء ك ذلك عل ى اإلنج ازات والخب رات
والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعبر عن أي تغييرات تطرأ عل ى
الظروف في البلد ،وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة .وينبغي أن يش تمل التقري ر أيض ا
عل ى معلوم ات ع ن أي تغيي رات مقارن ة بخط ة )خط ط( التنفي ذ الس نوية الس ابق تق ديمھا ،كح االت
التأخير ،وحاالت استخدام المرون ة ف ي إع ادة تخص يص المب الغ خ الل تنفي ذ الش ريحة ،عل ى النح و
المنص وص علي ه ف ي الفق رة  7م ن ھ ذا االتف اق ،أو غي ر ذل ك م ن التغيي رات ،وأن يق دم مب ررات
حدوثھا .وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية )5أ( من
االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

)ب(

تقري ر للتحق ق م ن نت ائج خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة واس تھالك الم واد
المشار إليھا في التذييل -1ألف ،كما ھو مبين ف ي الفق رة الفرعي ة )5ب( م ن االتف اق .وم ا ل م تق رر
اللجن ة التنفيذي ة خ الف ذل ك ،يتع ين تق ديم ھ ذا التحق ق م ع ك ل طل ب خ اص بش ريحة م ن الش رائح
ويتعين أن يقدم التحق ق م ن االس تھالك لجمي ع الس نوات ذات الص لة عل ى النح و المح دد ف ي الفق رة
6
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الفرعية )5أ( من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛
)ج(

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية الس نة المزمع ة لتق ديم طل ب الش ريحة التالي ة
وتش ملھا ،م ع إب راز الت رابط ب ين األنش طة وم ع أخ ذ التج ارب المكتس بة والتق دم المح رز ف ي تنفي ذ
الشرائح السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخط ة حس ب الس نة التقويمي ة .وينبغ ي
أن يتض من الوص ف أيض ا اإلش ارة إل ى الخط ة الش املة والتق دم المح رز ،فض ال ع ن أي تغيي رات
ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة .وينبغي أن يغطي ھذا الوصف الس نوات المح ددة
في الفقرة الفرعية )5د( من االتفاق .كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفص يل التغيي رات الت ي أدخل ت
على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا .ويمكن تقديم وص ف األنش طة المس تقبلية كج زء م ن نف س
الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية )ب( أعاله؛

)د(

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت .وستعدل ھذه المعلوم ات الكمي ة ،الت ي يتع ين تق ديمھا حس ب
السنة التقويمي ة م ع ك ل طل ب ش ريحة ،ك ال م ن الس رود والوص ف الخ اص ب التقرير )انظ ر الفق رة
الفرعي ة )1أ( أع اله( والخط ة )انظ ر الفق رة الفرعي ة )1ج( أع اله( ،وخط ة التنفي ذ الس نوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ و

)ھ(

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من )1أ( إلى )1د( أعاله.

التذييل  -5ألف:
مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به
ّ
إن وحدة األوزون الوطنية في إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن إدارة وتنسيق برنامج إزالة المواد
-1
المستنفدة لألوزون الشامل في تايلند ،بما في ذلك أنشطة اإلزالة وتدابير رقابة مواد المرفق ج ،المجموعة األولى )المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية( وستقوم وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بإدارة
وتنفيذ ھذا االتفاق.
ستتعاون وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مع وحدة األوزون الوطنية
-2
وتنسق مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك لوضع وتنفيذ نظام لالستيراد والمراقبة للمواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض طلبات تراخيص استيراد /تصدير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية السنوية
لضمان أن يقوم المستوردون/المصدرون بتوفير قائمة بالمستخدمين النھائيين؛ وتحديد وإصدار حصص سنوية الستيراد المواد
الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من  2012إلى .2016
-3

من أجل رصد وتقييم التقدم في التنفيذ ستساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية على:

)أ(

إعداد نظام المعلومات اإلدارية يجمع ويتابع كل البيانات ذات الصلة والمطلوبة حول استيراد م واد
المرفق )ج( ،المجموعة األولى )المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية( بصورة سنوية؛

)ب(

تحديث البيانات الخاصة بالكمية الفعلية من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المس توردة بالتع اون
مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك كل ثالثة شھور؛

)ج(

رصد أي حاالت استيراد غير مشروع للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنھا؛

)د(

رصد التقدم في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من ناحية الطلب باإلشراف المباش ر عل ى
تنفيذ المشروع الفرعي؛
7
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)ھ(

تجمي ع تق ارير التق دم المرحلي ة بش أن تنفي ذ خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة
وإنجازات إزالة ھذه المواد للمشاركة فيھا مع إدارة األش غال الص ناعية ،وإدارة الجم ارك ،ووزارة
الصناعة ومكاتبھا المحلية؛ و

)و(

إعداد تقارير تنفيذ الشرائح والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل -2ألف.

ستكون إدارة األشغال الصناعية ھي المسؤولة عن استعراض تقارير وحدة إدارة المشروع والبيانات وفرض تدابير
-4
الرقابة والسياسة التي تسھل مراقبة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيضات وفقا لالتفاق.

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:

)أ(

ضمان التح ّق ق م ن األداء والتح ّق ق الم الي بمقتض ى ھ ذا االتف اق واإلج راءات والمتطلّب ات الداخلي ة
صة
الخاصّة ب ه ،عل ى النح و المب يّن ف ي خط ة إدارة إزال ة الم واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الخا ّ
بالبلد؛

)ب(

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

)ج(

تقديم تح ّقق مستقل إلى اللجنة التنفيذي ة م ن أن األھ داف ق د تحقق ت وأن األنش طة الس نوية المرتبط ة
بھا قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

)د(

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش املة وف ي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين )1ج( و)1د( من التذييل -4ألف؛

)ھ(

الوف اء بمتطلب ات اإلب الغ الخاص ة بتق ارير التنفي ذ الس نوية وخط ط التنفي ذ الس نوية والخط ة الش املة
على النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمھا إل ى اللجن ة التنفيذي ة .وتش تمل متطلب ات اإلب الغ عل ى
اإلبالغ عن األنشطة التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة الرئيسية؛

)و(

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّھلين للمراجعات التقنيَّة؛

)ز(

إجراء مھا ّم اإلشراف المطلوبة؛

)ح(

ضمان وج ود آل ّي ة تش غيلية تم ّك ن م ن تنفي ذ خط ة التنفي ذ بطريق ة فعال ة ومتس مة بالش فافية واإلب الغ
الدقيق عن البيانات؛

)ط(

تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان تسلسل مناسب لألنشطة؛

)ي(

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفق رة  11م ن االتف اق ،تحدي د ،بالتش اور م ع البل د
والوكالة المنفذة المتعاونة ،تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزاني ة ولتموي ل ك ل وكال ة منف ذة
أو ثنائية معنية؛

)ك(

ضمان أن يستند الصرف للبلد إلى استخدام المؤشرات؛

)ل(

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.
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يعرب عنھا بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان مستقل
2
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل -1
ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية )5ب( من االتفاق والفقرة الفرعية )1ب( من التذييل -4ألف.

التذييل  -6باء :دور الوكالة المنفذة المتعاونة
1
ستكـون الوكالـة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .وترد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة ،وتشمل
على األقل ما يلي:
)أ(

تقديم مساعدة في إعداد السياسات عند الطلب؛

)ب(

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنش طة الت ي تمولھ ا الوكال ة المنف ذة المتعاون ة والرج وع إل ى الوكال ة
المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق لألنشطة؛

)ج(

تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن ھذه األنش طة ،إلدراجھ ا ف ي التق ارير المجمع ة عل ى
النحو الوارد في التذييل -4ألف.

التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من ھذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  208دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف لكل
سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف  2.1من التذييل -2ألف.

--------
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ﺍ.ﻡﻡﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓ

EP
Distr.

ﺏﺭﻥﺍﻡﺝ

GENERAL

األمم المتحﺩﺓ
ﻝ )(i

ﻝﺏﻱﺉﺓ
ﻝ
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ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH

ﻝﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡتعـدد األطـراف
ﻑﻱﺫﻱﺓ
ﺍﻝﺕﻥ
ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ
ﻡﻭﻥﺕﺭﻱـﺍﻝ
ﻭﺕﻭﻙـﻭﻝ
ﻑﻱــﺫ ﺏﺭ
ﻝﺕﻥ
ﺍﻝﺱــﺕﻭﻥ
االجﺕﻡـــﺍﻉﺍﻝﺱﺍﺩﺱ ﻭ
ﻱﺱﺍﻥ 0260
ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ02-61 ،ﺃﺏﺭﻱﻝ/ﻥ

ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻡﻕﺕﺭﺡﻡﺵﺭﻭﻉ:
ﻝﺕﺍﻝﻱ:
ﻱﻕﺍﺕ ﻭﺕﻭﺹﻱ ﺓ ﺃﻡﺍﻥﺓ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕﺏﺵﺃﻥ ﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍ
ﺕﺕﺃﻝﻑ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ ﻡﻥﺕﻉﻝ
ﺍإلزﺍﻝ ﺓ


ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ( HPMPﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ
ﺥﻁﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺵﺭﻱﺡة األﻭﻝﻯ)

ﻥﻑﻱﺫﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ
ﻝﺹﻥﺩﻭﻕﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ ﺍ.ﻁﺭﺍﻑﻝﺕ
ﻑﻱﺫﻱﺓﻝ
ﻝﻝﺝﻥﺓﺍﻝﺕﻥ
ﺇﻥ ﻭﺙﺍﺉﻕﻡﺍ ﻕﺏﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍ
ﻥﻑﻱﺫﻱﺓﺏﻉﺩ ﺹﺩﻭﺭ ﻩﺍ.
ﺕﺕﺥﺫﻩ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓﺍﻝﺕ
ﻕﺩﺕﺹﺩﺭ ﺩﻭن إخاللﺏﺃﻱ ﻕﺭﺍﺭ

ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ
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ﻝﺱﻥﻭﺍﺕ
ﻕﻱﻱﻡ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ –ﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕﻡﺕﻉﺩﺩﺓ ﺍ
ﻭﺭﻕﺓ ﺕ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ

(ﺃﻭال) ﻉﻥﻭﺍﻥ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ

ﻱﺱﻱﺓ)
ﺏﻥﻙﺍﻝﺩﻭﻝﻱ (ﻭﻙﺍﻝﺓ ﺭﺉ
ﺍﻝ

ﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ (ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ)
ﻙﻝﻭ
ﺥﻁﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

ﻝﻡﺭﻑﻕﺝﻱﻡ ﻡﺝﻡﻭﻉﺓ )1
(ﺙﺍﻥﻱﺍ) ﺁﺥﺭﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ( 7ﺍ

ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
( 1,028.5ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ

ﻝﺱﻥﺓ2010 :
ﺍ

ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
ﻝﻕﻁﺭﻱ (ﺍﻁﻥﺍﻥ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻝﻕﻁﺍﻉﻱﺓ ﻝﻝﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍ
(ﺙﺍﻝﺙﺍ) ﺁﺥﺭ ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍ
ﺍألﻱﺭﻭﺹﻭﻝ

ﺍﻝﻙﻱﻡﺍﻭﻱﺍﺕ

ﺍﻑﺡﺓ
ﻡﻙ
ﺍﻝﺡﺭﺍﺉﻕ

ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻯ

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

ﺍﻝﺱﻥﺓ2010:
ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ

0.4

ﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ

ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ

ﺍﻝﺥﺩ ﻡﺓ

1.0

1.4

ﻉﺍﻡﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻙﻱﻡﻱﺍﺉﻱ

ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﺍﻝﻡﺥﺕﺏﺭﺍﺕ

ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕ ﻩالﻙ
ﺍﻝﻕﻁﺍﻉ

2.8

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

189.5

211.3

21.8

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ610-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

472.7

813.0

340.3

ﻙﺭﺏﻭﻥca002-
ﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝ

0.5

0.5

ﻙﺭﺏﻭﻥcb002-
ﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝ

0.7

0.7

ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
ﺏﻉﺍ)ﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍالﺱتهالك (ﺃﻁﻥﺍﻥﻱﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
(ﺭﺍ
927.6
ﺥﻁﺃﺱﺍﺱ 0262-0222

ﻝﺕﺥﻑﻱﺽﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﺭﺍﻙﻡﺓﺍﻝﻡﺱﺕ ﺩﺍﻡﺓ
ﺏﺩء ﻝ
ﻥﻕﻁﺓ ﺍﻝ

ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
ﺍالﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ ﻝﻝﺕﻡﻭﻱﻝ (ﺃﻁﻥﺍﻥﻱﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
0.0
ﺕﺏﻕﻱ
ﺍﻝﻡ

ﺍﻑﻕ ﺓ
ﺕﻡﺕﺍﻝﻡﻭ
(ﺥﺍﻡﺱﺍ) ﺥﻁﺓ األعﻡﺍﻝ

ﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻯ
ﺍﻝﺏ
ﻝإلنشاء والﺕﻉﻡﻱﺭ

943.20

2012

697.34

2013

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

2014

ﻑﺩﺓﻝألوﺯﻭﻥ (ﺃﻁﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻡﻭﺍﺩﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
ﺍﺱﺕﻥ

0.0

0.0

234.96

234.96

ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ (ﺏﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕ ﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ)

13,450,000

16,812,700

6,030,000

36,292,700

(ﺱﺍﺩﺱﺍ)ﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ
ﺡﺩﻭﺩﺍﺱﺕهالكﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ

الﻱﻥﻁﺏﻕ

ﺕﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)
ﺍﻝﺡﺩ األقﺹﻯ لالسﺕهالك ﺍﻝﻡﺱﻡﻭﺡﺏﻩ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻡﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ

2012

2013
927.6

2015

2014

834.8

927.6

2016
834.8

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
n/a

الﻱﻥﻁﺏﻕ

927.6

927.6

834.8

834.8

n/a

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ

5,000,000

7,500,000

8,500,000

1,439,270

2,493,252

24,932,522

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝﺩﻉﻡ

375,000
5,000,000

562,500
7,500,000

637,500
8,500,000

107,945
1,439,270

186,994
2,493,252

1,869,939
24,932,522

ﻡﺝﻡﻭﻉﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥ ﺡﻱﺙ ﺍﻝﻡﺏﺩﺃ (ﺏﺍﻝدوالﺭﺍﺕ ﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ)

375,000

562,500

637,500

107,945

186,994

1,869,939

ﻡﺝﻡﻭﻉ األﻡﻭﺍﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥ ﺡﻱﺙ ﺍﻝﻡﺏﺩﺃ (ﺏﺍﻝدوالﺭﺍﺕ ﺍألﻡﺭﻱﻙﻱﺓ)

5,375,000

8,062,500

9,137,500

1,547,215

2,680,246

26,802,461

ﻑ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥ ﻥﺍﺡﻱﺓ
ﺕﻙﺍﻝﻱ
ﺍﻝﻡﺏﺩﺃ (ﺏﺍلدوالﺭﺍﺕ األﻡﺭﻱﻙﻱﺓ)

ﺍﻝﺏﻥﻙ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ

ﻡﺝﻡﻭﻉﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻡﻥﻥﺍﺡﻱﺓ ﺍﻝﻡﺏﺩﺃ (ﺏﺍﻝدوالﺭﺍﺕ
األﻡﺭﻱﻙﻱﺓ)

ﺏﻉﺍ) ﻁﻝﺏﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﺵﺭﻱﺡﺓ ﺍألﻭﻝﻱ ()2112
(ﺱﺍ
ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ

ﻥﺵﺍءﻭﺍﻝﺕﻉﻡﻱﺭ
ﺏﻥﺍﻝﺩﻭﻝﻯ ﻝإل
ﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ/ﺍﻝﻙ
ﺍﻝﺏ

ﻱﻙﻱﺓ)
ﺍألﻡﻭﺍﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ (ﺏﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕ ﺍألﻡﺭ
5,000,000

ﻱﻙﻱﺓ)
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺩﻉﻡ (ﺏﺍﻝﺩﻭالﺭﺍﺕ ﺍألﻡﺭ
375,000

ﻁﻝﺏ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ:

ﻝﺵﺭﻱحة األولي ( )0260ﻙﻡﺍ ﺕﻡﺕ االشاﺭﺓ ﺃعالﻩ
ﺍﻑﻕﺓﻉﻝﻯﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍ
ﺍﻝﻡﻭ

ﻭﺹﻱﺓ ﺍألﻡﺍﻥﺓ:

ﺍﻝﻥﻅﺭﻉﻝﻯ ﻥﺡﻭﻡﻥﻑﺭﺩ

2
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ﻭﺹﻑﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ
ﺕﻱﻥ ﻝﻝﺝﻥﺓ
ﻝﺱﺍﺩﺱ ﻭﺍﻝﺱ
ﻑﺫﺓ ﺍﻝﻡﻉﻱﻥ ﺓ ،ﻥﻱﺍﺏﺓ ﻉﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ،ﻝالجﺕﻡﺍﻉ ﺍ
ﻑﻩ ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﻭﺹ
ﻕﺩﻡ ﺍﻝ
.6
ﻑﺓ ﺇﺝﻡﺍﻝﻱﺓﺕﺏﻝﻍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ HCFCﺏﺕﻙﻝ
ﻑﻱﺫﻱﺓ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺕﻥ
 31,280,110ﺩﻭالرﺍﺕ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺓ ﺯﺍﺉﺩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  2,346,007,ﺩﻭالرﺍﺕ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺓ ،ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﺫﻱ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ ﻡﻥ
ﻑﺽﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓﺏﻡﻭﺝﺏﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﺕﺙﺍﻝﻝﻝﺥ
ﻑﻱﺫﻥﺵﺍﻁﺍﺕﺱﺕﻡﻙﻥ ﺍﻝﺏﻝﺩ ﻡﻥ االﻡ
ﻕﺩﻡﺕﺏﻩ أصال،ﻝﺕﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﺏﺡﻝﻭﻝ ﻉﺍﻡ  .0262ﻭﺕﺏﻝﻍ ﺍﻝﺵﺭﻱﺡﺓ األﻭﻝﻯ ﺍﻝﺕﻱ ﻁﻝﺏﺕﻑﻱ ﻩﺫﺍ االﺝﺕﻡﺍﻉ،
ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  938,403ﺩﻭالرﺍﺕ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺓ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡﻕﺩﻡﻩﺏﻩ ﺃﺹال 12,512,044 ،ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺍ ﺯﺍﺉﺩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍ
ﺏﻱﺭﺓ ﺍﻝﺕﻱﺵ ﻩﺩﺕ ﻩﺍﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻑﻱﻥ ﻩﺍﻱﺓ
ﻱﺽﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻙ
ﻑ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ.ﻭﻕﺩﺕﺃﺥﺫﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡﻝﻡﺩﺓ ﺃﺭﺏﻉﺓ ﺃﺱﺍﺏﻱﻉﻥﺕﻱﺝﺓﻝﺕﺃﺙﻱﺭﺍﺕ ﺍﻝ
ﻝﻝ
ﻉﺍﻡ .0266
ﻑﻱﺓ
ﺍﻝﺥﻝ
.0

ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ.
ﻕﺕ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺍﻝﺕﻱﻱﺏﻝﻍ ﻉﺩﺩﺱﻙﺍﻥ ﻩﺍﻥﺡﻭ  12ﻡﻝﻱﻭﻥﻥﺱ ﺓﻡ ﻉﻝﻯ ﺝﻡﻱﻉﺕﻉديالﺕﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﺹﺩ

ﺕﻥﻅﻱﻡﻱ
ﻑﺩة لألﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍإلطﺍﺭ ﺍﻝ
ﺱﻱﺍﺱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﺍﻝ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألﺵﻍﺍﻝ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﺓ ﻩﻱ
ﻑﻱﺫﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﺓ ﻩﻱ ﺍﻝﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﻡﺱﺅﻭﻝﺓ ﻉﻥﺕﻥ
.1
ﻑﺩﺓ لألﻭﺯﻭﻥ ،ﻭﻭﺡﺩﺓ األﻭﺯﻭﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥﻱﺓ
ﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﻑﺍﺫ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥ ﺍإلطﺍﺭﻱ ﺍﻝﺫﻱﻱﻥﻅﻡ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﻭﺍﺱ
ﺍﻝﻡﺱﺅﻭﻝﺓ ﻉﻥ ﺇﻥ
ﻑﺩة لألﻭﺯﻭﻥ.
ﻑﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألﺵﻍﺍﻝ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﺓ ﻩﻱ ﺍﻝﻡﺱﺅﻭﻝﺓ ﻉﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡ ﻩﺍﻡ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﻝﻱﺍﺕ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﻭﺕﺹﺩﻱﺭ
ﺕﻥﻅﻱﻡ ﻉﻡ
ﻥﻱﻥ ﻭﺍﻝﻝﻭﺍﺉﺡ ﻝ
ﻭﻕﺩ ﺱﻥﺕ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻡﻥﺫ ﻉﺍﻡ  ، 6220ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻕﻭﺍ
.1
ﻥﺵﺍءﻥﻅﺍﻡ إلﺹﺩﺍﺭ ﺍﻝﺕﺭﺍﺥﻱﺹ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕ ﺓﺏ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ.ﻭﻑﻱ ﻉﺍﻡ 6222
ﻑﺩﺓ لألﻭﺯﻭﻥﺏﻡﺍﻑﻱﺫﻝﻙ ﺇ
ﻭﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﻱﺕﻉﻱﻥﻑﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭ
ﺏﺩﺃﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍألﺵﻍﺍﻝ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﺓﻑﻱ ﺇﺹﺩﺍﺭﺕﺭﺍﺥﻱﺹ االﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﺡﺹﺹﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺱ ﻩﻡ ﻝﺩﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ األﺵﻍﺍﻝ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﺓ ﻭﺍﻝﺕﻕﺩﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺃﻥ
ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝﺡﺍﺽﺭ ﺃﻥﻱﺱﺝﻝ ﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻭ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﺕﻱﺭﺍﺩ .والﺕﻭﺝﺩ ﺡﺍﻝﻱﺍ ﺃﻱﻕﻭﺍﻉﺩﻝﺡﻅﺭ ﺃﻭﺕﻕﻱﻱﺩ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯﺕﺹﺍﺭﻱﺡ ﺍﺱ
ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭﺍﻝﺥﺩﻡﺓ.
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻭﺍﻝﺕﻭﺯﻱﻉ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﻱ
ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ .واليوجﺩ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻱﺝﺭﻱ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.2
ﻝﺹﺍﺩﺭﺍﺕ ﺽﺉﻱﻝﺓ ،ﻭﻡﻥ ﺁﻥ آلخﺭ .ﻭﻑﻱﻡﺍﺏﻱﻥ  0222ﻭ ،0262ﺯﺍﺩ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻝﺩ ﻙﻡﺍ ﺃﻥ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺏﻥﺱﺏﺓ  2.7ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ .ﻭﺡﺩﺙﺕ ﻡﻉﻅﻡ ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ ﻑﻱ ﺍﺱﺕهالك
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻉﺕﺩﻝﺓ ﻭﺫﻝﻙ ﺝﺯﺉﻱﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﺡﻱﻥ ﻙﺍﻥﺕ ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓﻑﻱ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ .ﻭﻱﺏﻝﻍ ﺥﻁ
ﻥﺕﻱﺝﺓﻝﻉﻡﻝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺫﺍﺕﻱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺏﻉﻱﺩﺍ ﻉﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻱﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  6ﺍﺱﺕهالك
األساﺱ ألﻍﺭﺍﺽ االﻡﺕﺙﺍﻝ  927.6ﻁﻥ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻥ ﻑﻱ  0222ﺇﻝﻯ .0262
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ
ﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡ
ﺍﻝﻡﺏﻝﻍ ﺏﻡﻭﺝﺏ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ 7ﻡﻥ ﺏﺭﻭ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :1ﺍﺱتهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

2005

2006

2007

2008

2009

2010

11,811.2
2,029.1
64.7
1.7

11,401.5
1,943.4
156.1
0.0

12,611.5
1,608.7
97.6
0.0

12,544.2
1,841.6
145.6
1.9

11,276.5
1,810.4
179.3
0.0

14,780.7
1,921.5
140.2
6.8

3

ﺥﻁ ﺍألﺱﺍﺱ
13,028.6
1,865.9
159.8
3.4

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ*002-
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺏﺍﻝﻁﻥ ﺍﻝﻡﺕﺭﻱ

2005
64.4
316.3
14,287.5

2006
39.4
329.1
13,869.4

2007
6.5
0.0
14,324.3

2008
3.6
69.0
14,605.9

2009
3.6
68.6
13,338.4

2010
0.0
40.7
16,889.9

ﺥﻁ ﺍألﺱﺍﺱ
1.8
54.6
15,114.0

ﺕﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ
ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻡﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ*002-
ﺕﻥﻑﺍﺩ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻡﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
األﻭﺯﻭﻥ

649.62
223.21

627.08
213.78

693.63
176.96

689.93
202.57

620.21
199.14

812.94
211.36

716.6
205.3

1.29
0.04
4.19
22.14
900.48

3.12
0
2.56
23.03
869.57

1.95
0
0.42
0
872.96

2.91
0.04
0.23
4.83
900.52

3.59
0
0.24
3.4
826.58

2.8
0.15
0
1.2
1,028.45

3.2
0.1
0.1
2.3
927.6

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.cb002-
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ca002-ﻭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،002-ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
*ﺕﺵﻡﻝ ﻩﺫﻩ األﺭﻕﺍﻡﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺓﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻙﻡﻱﺓﺕﺏﻝﻍﻑﻱ
وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯ االﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻡﺏﻝﻍﺏﻡﻭﺝﺏ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  ،7ﺍﺱﺕﺥﺩﻡﺕ ﺍﻝﻡﻥ
.1
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﺕﺽﻡﻥﺓ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ) ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ  142.5ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ ( 15.67ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺏﻱﻥ  0227ﻭ.0222
ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺓﺩﻑﻱﻡﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻥﺱﺏﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻱﻡﺙﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.7
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺱﺕ ﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏﺍألطﻥﺍﻥ ﺍﻝﻡﺕﺭﻱﺓ ﻭﺍألطﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ(ﺏﺍألطﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻭﺱﺕﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ
ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ .ﻭﻱﺵﻙﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ 02ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ.
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭﻱﻉﺭﺽ
ﻭﻱﺵﻙﻝﻕﻁﺍﻉﺍ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء 11ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻱﻥ  0222ﻭ.0202
ﺕﺥﺩﻡ ﻑﻱﻡﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺍﻝﻡﺱ ﺓ
ﻝﻕﻁﺍﻉﻱﻝﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  0ﺍﻝﺕﻭﺯﻱﻉ ﺍ
ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡ
ﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﺡﺱﺏ ﻥﻭﻉ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :2ﺍﻝﺕﻭﺯﻱﻉﺍﻝﻕﻁﺍﻉﻱﺏ

ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
االﺱتهالك (ﺏﺍألﻁﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ

ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ

2009

2010

ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء *
ﺕﺏﺭﻱﺩﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻯ
ﺕﺭﻙﻱﺏ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭ
ﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ (ﻉﺍﻡﻝﺕﻥﻅﻱﻑ)
ﺍﺱ

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ

312.79
1.04
178.09
21.12

484.28
1.04
189.53
21.78

398.5
1.1
183.8
21.5

ﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ (ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺍﻝﻡﺥﺕﺏﺭﺍﺕ)
ﺍ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ**

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ002-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ

3.41
516.45
308.71
1.42
310.13
826.58

1.2
697.83
329.16
1.46
330.62
1028.45

2.3
607.2
318.9
1.5
320.4
927.6

ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ

ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻙﻝﻱ
ﺍﻝﻡﺝ

ﺥﻁ ﺍألﺱﺍﺱ

ﺍﻝﻥﺱﺏﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ
43
0.5
20
2
0.5
66
34
0
34
100.0

ﺕﺥﺩﻑﻱ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﻡﺱ ﻡ
*ﻱﻡﺙﻝ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء 99.6ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓﻝﺏﻝﺩﺍﻥ ﻍﻱﺭ ﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻡﺍﺩﺓ )2
(41ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝ
ﻙ ﻑﻱ ﺍﻝﺥﺩ ﻡﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 610-ﺏﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻩﻡ الﻱﺫﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 601-ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
**ﺍﺱﺕﺏﻉﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻝﻱﺍ ﺡﻱﺙ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓ ﻡﺡ
ﻕﻁﺍﻉ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺍ ﻩﻭﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ األﻉﻝﻯ ﺍﺱﺕهالﻙﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥ
.8
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻕﺩﺍﺭ  1,723.0ﻁﻥﺍﻡﺕﺭﻱﺍ ( 189.53ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺏﻝﻍ ﺍﺱﺕهالك ﻉﺍﻡ  0262ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
4
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ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)ﻑﻱ ﺵﻙﻝﺏﻭﻝﻱوالت
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ) ﻡﻉﻅﻡﻩ ( 1,570.0ﻁﻥﺍﻡﺕﺭﻱﺍ ﺃﻭ 172.70ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺍﺱﺕﻥ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)ﻥﻕﻱﺓﻝﻝﺥﻝﻁﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺵﺃﺓ .ﻙﻡﺍ
ﻱﺕﺝﺍﻭﺯ  152.8ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ ( 16.81ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻡﺥﻝﻭﻁﺓ ﻡﺡﻝﻱﺍ ،ﻭﻡﺍ ال
ﻑﺍﺩ
ﻝﻡﺕﻭﺱﻁ  142.5ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ ( 15.67ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻝﻕﻁﺍﻉ ﻙﻡﻱﺓﺕﺏﻝﻍﻑﻱ ﺍ
ﺍﺱﺕﺥﺩﻡﺕ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺓﻑﻱ ﺍ
ﺏﻱﻥ 0227
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓﻑﻱﻡﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﺕﺽﻡﻥ ﺓﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
األﻭﺯﻭﻥ) ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭ.0222
ﻑﻉﻝ ﻉﻥ
ﺕﺝﻭ األلواح ﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓﺏاالﺱﺕﻉﺍﺽﺓﺏﺍﻝ
ﻕﺍﻡﺕ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﻭﻥﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﻡﻥ
.9
ﻥﻑﺥﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻡﻥ خالﻝ ﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺱﻱﻙﻝﻭﺏﻱﻥﺕﺍﻥ .ﻭﺕﺡﻭﻝ
ﺕﺏﺍﺭﻩ ﻉﺍﻡﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏﺏﺍﻉ
ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ ﺃﻭ ﻙﻝﻭﺭﻱﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻡﺏﺍﺵﺭﺓ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﻥ
ﺕﺝﻱ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﺭﻥﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﻡﻉﻅﻡ ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻥ 062
ﻱﺕﺃﻝﻑ ﺍﻝﺝﺯء ﻡﻥﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱ ﺍﻝﺏﻝﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻡﺍﺯﺍﻝﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻱﻥ .ﻭ
ﺍﻝﻡﻱﺙ
ﻥﺕﺝ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺝﺍﺱﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ (97.4ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ) ﻭﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺃﺩﻱﻡ ﻡﻥﺩﻡﺝ
ﻥﺵﺃﺓ ﺹﻍﻱﺭﺓﻭﻡﺕﻭﺱﻁﺓ ﺍﻝﺡﺝﻡﺕ
ﻡ
ﺕﺝﻱﻥ ﺃﻕﻝ ﻡﻥ  02ﻁﻥﺍ ﻡﺕﺭﻱﺍ ﻡﻥ
ﺱﺕﻩﻝﻙ ﻡﻉﻅﻡ ﺍﻝﻡﻥ
ﻝﻑﺍ ( 2.6ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ) .ﻭﻱ
ﻡﺭﻥ ﻑﻱ  61ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍ ﻡﺥﺕ
ﻙﺏﺭ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ،ﻭﺕﺱﺕ ﻩﻝﻙ " 21ﻡﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ"ﺃﻕﻝ ﻡﻥ  6ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ .ﻭﻱﺕﻡﺙﻝ ﺃ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺙﻝﺝﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  602.8ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ ﺍﺱﺕﺥﺩﻡﺕﻑﻱ 0262
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻑﻱ ﺇﻥﺕﺍﺝﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝ
ﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
(10ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ)ﻱﻝﻱﻩ ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  349.1ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ )18.5ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ) ،ﻭﺃﻝﻭﺍﺡ ﺍﻝﺡﺵﻭﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  332.2ﻁﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻡﺕﺭﻱ (17.6ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ) .ﻭﻱﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  1ﺍﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺡﺱﺏ ﺍالﺱﺕﺥﺩﺍﻡ.
ﻭﻑﻝﻥﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :1ﺕﻭﺯﻱﻉ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻕﻁﺍﻉ /ﺍالﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﺍ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﺏﻱﻭ
ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝ
ﺹﻥﺩﻭﻕ
ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝ
ﻝﺕﺝﺍﺭﻱ**
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍ
ﺍﻝ
ﻝﺹﻝﺏ /ﺍأللﻱﺍﻑﺍﻝﺯﺝﺍﺝﻱ ﺓ
ﺍألبوﺍﺏﺍﻝﻡﺹﻥﻭﻉﺓ ﻡﻥ ﺍ
ﺙﻝﺝ
ﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝ
ﻱﺏ ﻑﻱ ﺍألﻥﺍﺏﻱﺏ
ﻕﺱﻡ األﻥﺍﺏﻱﺏ /ﻉﺯﻝ األﻥﺍﺏ
ﻕﺱﻡ األﻥﺍﺏﻱﺏ/ﺃﻝﻭﺍﺡﺍﻝﺡﺵﻭ ***
ﻝﺵﺍﺡﻥﺍﺕﺍﻝﻡﺏﺭﺩﺓ ،ﻡﺏﺭﺩﺍﺕ
ﺍ
ﻝﺹﻱﺩ
ﺱﻑﻥ ﺍ
ﺃﻝﻭﺍﺡﺍﻝﺡﺵﻭ
ﻝﻉ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ ﺓ
ﻝﺱ
ﺍ
ﻝﻱﺩ ﺍألخشاﺏ
ﺕﻕ
ﺱﻝﻉ ﺡﺭﺍﺭﻱﺓ ﺃﺥﺭﻯ
ﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ ﺍ
ﻝﺏﻭ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﻡﺭﻥ ﺓ
ﻝﺏﻭ
ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻡﻱ ﺫﺍﺕ األﺩﻱﻡﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ

ﻉﺩﺩ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ

4
14
6
44
6
3
13
25
30
7
6
44
202
5
8
215

ﺍﺱﺕهالﻙ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ*
2007
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

2008
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

2009
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ

2010
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ

44.7
110.4
29
592.3
41.3
32.8
43.2
242.7
295.9
46.6
27.6
41.8
1,548.20
21.6
19.3
1,589.10

61.4
136.6
32.6
604.4
39.3
38.3
59.3
275.4
330.1
54.5
32.2
58.4
1,722.60
25
28
1,775.60

70.2
132.8
32.5
634.1
50.4
40.6
59.7
246.9
298.6
47.9
39.2
66.2
1,719.10
27.9
24.3
1,771.30

60.1
147.5
28.5
602.8
62.7
38.4
70.3
332.2
349.1
45.7
49
48
1,834.40
25.1
24.1
1,883.60

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭالﺕﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ.
ﻙﻝﻭﺭ
ﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻡﺱﺕﻩﻝﻙﺓ ﺡﺱﺏﺕﻉﺭﻱﻑﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻙﻝﻭ
*ﺕﺵﻡﻝﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
**ﺕﻡﺙﻝ ﻉﻥﺹﺭﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻕﻁ.
***ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺕﻱﺕﺹﻥﻉ ﻙالﺍﻝﻥﻭﻉﻱﺓ ﻡﻥﺍﻝﻡﻥﺕﺝﺍﺕ.

ﺏ ﻑﻱ
ﺍﻝﻥﺱﺓ
2111
3.2
7.8
1.5
32.0
3.3
2.0
3.7
17.6
18.5
2.4
2.6
2.5
97.4
1.3
1.3
100.0

ﻝﺱﺍﺏﻕ ﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻥﻕﻱ ﻭﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
 .62ﺕﺵﺕﺭﻱ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﺭﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ
ﻝﻥﻅﻡ) .ﻭﺕ
ﻑﺱﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﻥﺱﺏﻉﺏﻱﻭﺕﻥﻅﻡ ﻭ 13ﻡﻭﺭﺩﺍ ﻡﻥ ﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭالت (ﺱﺏﻉﺓ ﻡﻥ ﻩﻡ ﻩﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﻱﺽﺍ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﺏﺵﺃﻥ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ .ﻭﻱﺝﺭﻱ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﻙﺍﻡﻝ ﻙﻡﻱﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺃ
ﻥﺵﺃﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ
ﺕﻉﻝﻕﺏﻙﻝ ﻡ
ﻉﺭﻑﺓ ﻡﻭﺯﻉ ﻡﺡﻝﻱ ﻭﺍﺡﺩ.ﻭﻑﻱﻡﺍﻱ
ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﺓﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓﺏﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ  HPMPﺍﻝﻥﺱﺏ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡﺓ ﻡﻥ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ،ﺡﺩﺩﺕ ﺥﻁﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
5
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻥﻕﻱ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡﻝﻱﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ .ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﻡﺍ ﻡﺝﻡﻭﻉﻩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﻥﺵﺃﺓ ﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝ ﺓ األﻭﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
 11ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ،ﻭﻱﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  1ﻉﺭﺽﺍ ﻉﺍﻡﺍﻝﻡﺥﺕﻝﻑﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺕﻱﻱﺱﺕﺥﺩﻡﺏ ﻩﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ.
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍﻝﻥﻕﻱ ﻭﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  : 1ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻕﻁﺍﻉ
ﺍ

ﻉﺩﺩ
ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ

ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
141ﺏ (ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﻥﻕﻱ
ﺍﻝ
ﻡﺡﻝﻱﺍ

ﺕﺽﻡﻥﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ HPMP
ﻡ
ﻥﺵﺃﺓ ﻡﺅ ﻩﻝﺓﺏﻥﺵﺍﻁ ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱ
ﻡ
ﻥﺹﺭ ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺕﻕﻥﻱ ﺓ
ﻥﺵﺃﺓ ﻡﺅ ﻩﻝﺓﺏﻉ
ﻡ
ﻥﺵﺃﺓ ﻍﻱﺭ ﻡﺅ ﻩﻝ ﺓ
ﻡ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ –ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األولﻯ
ﺍﻝﻡﺝ
ﺏﺍﺱﺕﺙﻥﺍء
ﺱﺕﺩﺝﺭ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ( HPMP
ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ)
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻥﺱﺏﺓ ﻡﻥﺍﻝﻡﺍﺉ ﺓ
ﺍﻝ

131
53
1
185
30
215

ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﺕﺽﻡﻥ ﻑﻱ
141ﺏ ﺍﻝ ﻡ
ﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺱﺍ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ (ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﻡﺕﻭﺱﻁ 2112-2117

117.9
0.3

1,250.4
1.1
9.3
1,260.8
309.6

138.0
4.5

152.8
8

1,570.4
84

142.5
8

118.2
34.6

ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺥﻁ
ﺍألﺱﺍﺱ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

135.0
3.0

1,503.3
4.4
9.3
1,517.0
348.7
1,865.7
100

ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝﻩﻭﺍء
ﺏﺭﻱﺩ ﻭ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕ

ﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺏﻡﺍﻱﺵﻙﻝﻩ ﻡﻥ 17
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﺕﺏﺭ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
 .66ﻱﻉ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﺍﻝﻡﺭﺝﺡ ﺓ) ﺃﻙﺏﺭ ﻡﺱﺍ ﻩﻡﻑﻱ ﺍﺱﺕهالك ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻑﻱ 0262ﻍﻱﺭ ﺃﻥﻩﻥﻅﺭﺍ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ (ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺱﻱﺍﻝﻙﻝ ﻡﻥ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺓ ألج ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ،ﻑﺇﻥ االﺱﺕهالك
ألنﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺕﻡﺙﻝ ﻡﺭﻙﺯﺍ ﺭﺉﻱ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺕﻱﺏﻡﻝﻙﻱﺓﺕﺏﻝﻍ 22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﺃﻭﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥﺏﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  2الﻱﺕﺝﺍﻭﺯ  68.09ﺃﻁﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺏﻡﻥ
ﻥﺕﺝ ألج ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺃﻙﺏﺭ ﻡ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻙ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﺃﻭ 6.6ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﺏﻝﺩ .ﻭﺕﺃﺕﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺕﺏﺓ ﺍ
ﺍﺱﺕﻥ
ﻱﻱﻥ ﻭﺡﺩﺓ ﻡﻥ ﻩﺍ ﻥﺡﻭ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓﺕﺏﺍﻉﻑﻱ
ﻱﻕﺭﺏ ﻡﻥ  62مال
ﻥﺕﺍﺝ ﻩﺍ ﺍﻝﺱﻥﻭﻱ ﻡﺍ
ﻑﻱﺇﻕﻝﻱﻡ ﺍﻝﺵﺭﻕ األقﺹﻯ ﺡﻱﺙﻱﺏﻝﻍ ﺇ
ﺹﻱﻥ ﻭﺍﻝﻱﺍﺏﺍﻥ ﻭﺝﻡ ﻩﻭﺭﻱﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺓ (ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺍﻝﺱﻭﻕ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ .ﻭﻱﺕﻡ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﻡﻙﻭﻥﺍﺕﻩﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﺍﻝﻡﻥ
ﻝﻱﺍ .ﻭﻉﻝﻯ ﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺃﻥ ﻡﻉﻅﻡ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺹﻥﻉﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﺵﺭﻙﺍﺕ ﻡﺕﻉﺩﺩﺓ
ﻙﻭﺭﻱﺍ) ﻭﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﻡﻥﺵﺃﺓ ﻡﻡﻝﻭﻙﺓ ﻡﺡ
ﻑﻕ ﻡﻉﺕﻉﺍﺭﻱﻑﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻱﺕ
ﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱ ﺓ،ﻑﺇﻥ ﺍﺱﺕهالﻙ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺱﻱﺍﺕ الﺕﺩﺥﻝ ﺍﻝﺱﻭﻕ ﺍ
ﺍﻝﺝﻥ
ﺕﻑﺍﻕ
ﻥﺕﺍﺝ ﻭﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺍمتالكﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ اال
ﺕﻱﻥ ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﺡﺝﻡ ﺍإل
ﻑﺉ
ﻑﺭﻕﺏﻱﻥ ﻩﺍﺕﻱﻥ ﺍﻝ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ.ﻭﺍﻝ
ﻡﻭ
ﻝﻱﺍ ﻡﺍﻱﻕﺭﺏ  538,000ﻡﻥ ﻭﺡﺩﺓﺏﺍﺱﺕهالﻙ
ﺩﻑﻱﻥ .ﻭﺕﺹﻥﻱﻉ ﺝ ﻩﺍﺕ اإلﻥﺕﺍﺝ ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓ ﻡﺡ
ﻩﻝﻙﻱﻥ ﺍﻝﻡﺱﺕ ﻩ
ﻭﺍﻝﻡﻉﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﺱﺕ
ﻥﺕﺝ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ ألج ﻩﺯﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-ﻙﻡﺍﺕ
ﺕﺏﻁﺏ ﻩﺍ ﻱﺏﻝﻍ  1,239ﻁﻥ ﺍﻡﺕﺭﻱﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﺭ
ﻝﻱﺓ ﻥﻅﻡﺍﺃﻙﺏﺭﻝﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء لألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱﺓ.
ﺍﻝﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝﻡﻥﺯ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
 .60ﻭﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ ﻭﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱﺓ،ﻱﻡﺙﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ
ﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺡﻭ  22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﻍﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡﺓ.ﻙﻡﺍ ﻱﺱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ127-ﺝ ﺇالّ ﺃﻥ ﺫﻝﻙﺏﻙﻡﻱﺍﺕ ﺃﺹﻍﺭ.
ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
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ﻥﺕﺍﺝ ﻩﺍ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :2ﺍالﺱﺕهالك فﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﺇ
ﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺝ ﻩﺓ ﺍﻝ
Unico Consumer Products Co. Ltd.
Better Living
Bitwise
Pan – Tycoon Co., Ltd.
C.N.E. Industry Group Co. Ltd.
Eminent Air (Thailand) Co., Ltd.
Thrub-Thong Hou Co. Ltd
B.Grimm Airconditioning Limited; Link
Manufacturing
Subsuksiri Co., Ltd.
ﺵﺭﻙﺓ ﺱﺍﻱﻍﻭ ﺩﻱﻥﻙﻱﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺓﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩﺓ
ﻝﺹﻥﺍﻉﺍﺕﺍﻝ ﻩﻥﺩﺱﻱﺓﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩﺓ ( PPJﻡﺝﻡﻭﻉﺓ ﺱﺕﺍﺭ
ﺵﺭﻙﺓ ﺍ
ﺍﻝﻕﺍﺏﺽﺓ)
ﻙﺓ ﺕﺭﺍﻥ ﺁﻡﺍﺭﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩﺓ
ﺵﺭ
ﺵﺭﻙﺓﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء TTCﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩﺓ
ﺱﺱﺓ ﻱﻭﻥ ﺁﺭ
ﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻡﺕﺡﺩﺓﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﻡﺅ
ﺵﺭﻙﺓ ﺍ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
*

ﺍالﺱﺕهالﻙ *
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡﻥﺕﺝﺍﺕ
( :2111ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ) ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء

ﺍالﺱﺕهالﻙ *
(ﺥﻁ ﺍألﺱﺍﺱ :ﻁﻥ
ﻡﺕﺭﻱ)
124.0
5.0
53.5
39.5
203.0
64.0
77.0

138.0
6.0
66.2
36.0
202.9
70.4
81.0

1998
1967
1989
1990
1992
1982
2001

100
100
100
100
100
100
100

25.5

27.3

1967

80

8.0
106.0
160.0

10.4
110.6
157.6

2005
1987
1995

100
100
100

121.5
126.0
33.0

136.3
159.0
36.4

1991
2005
1972

51
100
100

1,146.0

1,238.0

-

-

ﻡﻝﻙﻱﺓ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ 5
(ﺍﻝﻥﺱﺏﺓ)

ﻝﺽﻡﺍﻥ).
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺍﻝﺥﺍﺹ ﺏﺥﺩﻡﺓ ﻡﺍﺏﻉﺩﺍﻝﺏﻱﻉ (خالل ا
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺕﻱﻑﺍءﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻡﻉﺍﺱ

ﺕﺏﺭﻱﺩﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ ﻭﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱﺓ
ﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ60-ﻑﻱ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺕﻱﺕﺯﻱﺩ ﻉﻥ 022ﻑﻱ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﻱ ﻙﺍﻥﺕﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﻡﻥﺏﻱﻥ ﻡﻥ
.61
ﺱﺕﻩﻝﻙ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉ ﻡﺍﻱﻕﺩﺭﺏﻥﺡﻭ  122ﻁﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-ﻭﻕﺩ ﺍ
ﺍﻝﺱﺍﺏﻕ،ﻝﻡﻱﻉﺩ ﺇالّ ﻉﺩﺩﻕﻝﻱﻝ ﻡﻥ ﻩﺍﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ  R-404aﻭ R-507ﻥﺕﻱﺝﺓ
ﺙﻱﺭ ﻡﻥ ﻡﻥ
ﻡﺕﺭﻱ ﻡﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱ  .0262ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻙ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓ ﻭﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁﺓ ﺍﻝﺡﺝﻡﻑﻱﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ
ﻝﻝﻡﺯﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ لالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏ ﻩﺍ .ﻭﻕﺩﺕﺡﻭﻝﺕ ﻡﻉﻅﻡ ﺍﻝﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ611ﺃ ﻡﻥ خالﻝ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﻝﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 60-ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﻉﻥ ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﺍﻝﻭﺡﻱﺩﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﺡﺩﺩﺕﺏﺃﻥ ﻩﺍ
ﺕﺝﻱ ﺍﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ،ﻭﻡﻥ
األﻁﺭﺍﻑ ﻕﺍﻡﺏﺕﻥﺱﻱﻕﻩ ﻙﻭﺙﻭﺭﻥﻙﻱﺭﺏﻱ ﺃﺡﺩ ﻡﻥ
ﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁﻭﺕﺭﺩﻑﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍ
ﻱﺽﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺕﺱﺕ ﻩﻝﻙ ﺃ
ﺕﺱﺕﻩﻝﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  1ﺃﺩﻥﺍﻩ.
ﻝﻕ ﺏﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﺏﺡﺱﺏﺍﻝﻡﺱﺡ ﺍﻝﻡﺕﻉ
ﺱﺕﻩﻝﻙ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﺍﻝﺕﻱﺕ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  : 1ﻡﻥ
ﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ
H.I.M. Engineering Co. Ltd
Lucky Star Universal Co. Ltd.
Patkol Public Co. Ltd.
Sahapattana Cooling Part Ltd.
Smart Budget Service Co. Ltd.
Songserm Commercial Refrigeration Ltd
Sunhui Co. Ltd
The Cool

ﺕﻉﺩﺩ
ﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝ ﻡ
ﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱﺏﺩﻉﻡﺱﺍﺏﻕ ﻡﻥ ﺍ
ﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺇﻝﻯ
األطﺭﺍﻑ ﻭﺏﺩﻭﻥ ﺩﻉﻡ ﻡﻥ ﺍ
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ134ﺃ
Arco Gamko Co. Ltd.
Pattana Intercool Part Ltd.
Rattanakosin Cooling Co. Ltd.
System Form Co. Ltd
Thaipradit Cooling Mart Co. Ltd.
Thermedez Co. Ltd.
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ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﻑﻱ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﻱﻥ
ﺏﻱﺍﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﻍﻱﺭﺓ ﻥﺱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﻙﻡﻱﺍﺕ ﺹ
ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.61
ﺕﺏﺭﻱﺩﻑﻱ
ﺙﻝﺝ .ﻭﺃﺥﻱﺭﺍ ﻡﺍﺯﺍﻝ ﺍﺱﺕهالك ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ﻡﺱﺕﻡﺭﺍﻑﻱﺕﺭﻙﻱﺏ ﻭﺥﺩﻡﺓﻥﻅﻡ ﺍﻝ
ﻝﺏﺍﺭﺩ ﻭﺹﻥﺍﻉﺓ ﺍﻝ
ﺕﺥﺯﻱﻥ ﺍ
ﻝﻑﺭﻉﻱﻱﻥﻝﻝ
ﺍ
ﻱﺙﺍﺕﺕﻥﺍﻕﺹﺏﺱﺭﻉﺓﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺱﻱﺍﺱﺓ ﺍﻝﻡﺅﺱﺱﻱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﻉﺩﻡ
ﺍﻝﻡﺕﺍﺝﺭ ﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ .ﻍﻱﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﻙﺏﺓ ﺡﺩ
ﺭﻯ ﻑﻱ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ.
ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥفدة لألﻭﺯﻭن في سالﺱﻝﺍﻝﻡﺕﺍﺝﺭ ﺍﻝﻙﺏ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻕﻁﺍﻉ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻭﻱﺥﺹﺹ ﻡﻉﻅﻡ ﺍالﺱﺕهالكﻑﻱ
 .62ﻱﺱﺕﻩﻝﻙﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﻥﺡﻭ 12ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻱﻥ  62ﻭ 60ﻡﻝﻱﻭﻥ ﻭﺡﺩﺓ ﻡﻉﺇﺽﺍﻑﺓ ﻡﺍﻱﻕﺭﺏ ﻡﻥ
ﻝﻕﻁﺍﻉﻝﺥﺩﻡﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﻕﺩﺭﺓﺏﻡﺍﻱﺕﺭﺍﻭﺡ
ﻩﺫﺍ ﺍ
ﻑ ﺓ ﻉﺭﻱﺽﺓ ﻡﻥ ﺍألج ﻩﺯﺓ ﻡﻥ ﺡﻱﺙ ﺍﻝﺝﻭﺩﺓﻭﺕﺭﺍﻭﺡ
ﺱﻥﻭﻱﺍ .ﻭﺕﺵﻡﻝ ﻕﺩﺭﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﺭﻙﺏﺓ ﻁﺍﺉ
ﻡﻝﻱﻭﻥ ﻭﺡﺩﺓ
معدالت ﺍﻝﺕﺱﺭﺏ ﺍﻝﺱﻥﻭﻱ ﺓ ﺏﻱﻥ  62ﻭ 12ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ .ﻭﻥﻅﺭﺍ ألﻥ ﻡﻉﻅﻡ األج ﻩﺯﺓ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ
ﺏﻱﻥ األج ﻩﺯﺓ ﺍﻝﻡﺹﻥﻉ ﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﺕﻱﺕﺹﻥﻉﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱﺥﺹﺹﻝﻝﺕﺹﺩﻱﺭ ،الﺕﻭﺝﺩ عالقﺓﻡﺏﺍﺵﺭﺓ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ والﺱﻱﻡﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻱﺍ .ﻙﻡﺍﺕﺱ
ﻱﺙﺍ ﻭﺍﻝﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﻙﺏﺓ ﻡﺡ
ﺡﺩ
ﺍﻝﻡﺕﺍﺝﺭ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱ ﻭ
ﺕﺝﺍﺭﻱ ﻭﺏﺩﺭﺝﺓ ﺃﻕﻝ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-ﻑﻱﺹﻱﺍﻥﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ
 00ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻡﻥﺍﺯﻝ.
ﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓ ﻭ
ﻭﻑﺭ ﻡﻉﻅﻡ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻭﻑﺭ ﺍﻝﺥﺩ ﻡﺓﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﻡﺍﻱﻕﺩﺭﺏﻥﺡﻭ  3,500ﻭﺭﺵﺓ .ﻭﺕ
ﻭﻱ
.61
ﻱﺭﻱﻥ
ﻭﻡﻭﺭﺩﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﺍﻝﺵﺏﻙﺓ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏ ﻩﻡ خالﻝﻑﺕﺭﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ ﺱﻥﺓ ﻭﺍﺡﺩﺓ ،ﻭﺏﻉﺩ ﺫﻝﻙﻱﺕﻉﺍﻕﺩ ﺍﻝﻙﺙ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﻉﻕﻭﺩﺍﺱﻥﻭﻱﺓﻝﻝﺥﺩﻡﺓﻑﻱﺡﻱﻥﻱﻙﻭﻥ
ﺙﻱﺭ ﻡﻥ ﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝ
ﻑﺓ .ﻭﻱﻕﺩﻡ ﺍﻝﻙ
ﻱﻱﻥﺃﻕﻝﺕﻙﻝ
ﻱﻱﻥ ﻡﺡﻝ
ﻝﻱﻥ ﻡﻉﻑﻥ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻉﻡ
ﺕﺏﺭﻱﺩ
ﻝﺕﺍﺏﻉﻱﻥﻝ ﻩﻡ .ﻭﺕﻕﻭﻡ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﻝﺓﺏإصالح ﻙال ﻡﻥ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﻑﻥﻱﻱﻥ ﺍ
ﻝﺩﻯ ﺃﺹﺡﺍﺏ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ ﺍﻝ
ﺕﺏﺭﻱﺩ.ﻍﻱﺭ ﺃﻥﻕﺩﺭﺓ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭﺭﺵ ﻡﺡﺩﻭﺩﺓ والﺱﻱﻡﺍ ﻡﻥ
ﺕﺝﺍﺭﻱ ﻭﻡﻥﺙﻡﻑ ﻩﻱ ﻉﻝﻯ ﺩﺭﺍﻱﺓﺏﻡﺥﺕﻝﻑ ﻍﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱ ﻭﺍﻝ
ﻝﻕﺍﺏﻝﺓ لالﺵﺕﻉﺍﻝ ﻡﺙﻝﺍﻱﺯﻭﺏﻭﺕﺍﻥ .R-600a
ﺡﻱﺙ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺇﻉﺍﺩﺓ ﺍﻝﺕﻩﻱﺉة الﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻍﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﻡﻥﺍﻭﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍ
ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ األخرﻯ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ
ﻱﺏﺍﺕ ﺱﻭﻯ 0ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
الﻱﺵﻙﻝ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﻡﺫ
.67
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﺕﺏﺭﺍﺕ ﻭﻱﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﺏﺍﺕﻑﻱ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻥﻭﻉﻱﻑﻱ ﺍﻝﻡﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 002-ﻙﻡﺫ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﺭﻱﺩ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓ ﻙﻉﺍﻡﻝﺕﻥﻅﻱﻑﻝﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺏﻡﺍﻑﻱﺫﻝﻙ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﺏﻱﺭ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥ
 616ﺏﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﻉﺩﺩ ﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻙﺍﻑﺡﺓ ﺍﻝﺡﺭﺍﺉﻕ ﺃﺩﻝﺓ ﺱﺍﺏﻕﺓ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﺕﻭﺍﻑﺭﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﻡ
ﻱﺏﺍﺕ ﻝألجزﺍءﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺩﻕﺓ .ﻭ
ﻭﻙﻡﺫ
 601ﻙﺍﻥﻱﺱﺕﻭﺭﺩﻝالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﺅﻙﺩﻑﻱ ﺍﻝﺡﻡﺍﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺡﺭﺍﺉﻕﻑﻱ  0222ﻭ 0262ﺇالّ ﺃﻥﻩﻝﻡﻱﻙﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻡﻙﻥﺕﺡﺩﻱﺩ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ
ﻝﻕﻁﺍﻉ ﻡﺭﺓ ﺃﺥﺭﻯ خالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﻱﻱﻥ خالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩﺍﻝﻡﺱﺡ .ﻭﺱﻱﺝﺭﻱﻑﺡﺹ ﻩﺫﺍ ﺍ
ﻝﻱﻥ ﺍﻝﻡﻉﻥ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻉﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ.
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏ
ﺕﻭﻕﻉﺍﺕ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻉﻝﻯ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﻁﻝﺏ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻉﺕﺍﺩ،ﻱ
 .64ﻕﺩﻡﺕ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺱﻱﻥﺍﺭﻱﻭ ﺍألعﻡﺍﻝ ﻙﺍﻝ ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻑﺇﻥﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺱﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯ
ﻭﻭﻑﻕﺍﻝﻝﺕﻭﻕﻉﺍﺕﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  7ﺃﺩﻥﺍﻩ.
ﻭﻥ ﻑﻱ 0260ﻝﺕﺡﻕﻱﻕ ﻡﺱﺕﻭﻯﺕﺝﻡﻱﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏ
ﻥﻑﺍد األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺽ  024ﺃﻁﻥﺍﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺥ
ﻑﺽﺇﺽﺍﻑﻱﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  92.8ﻁﻥ
ﻱﺕﻉﻱﻥ ﺇﺝﺭﺍء ﺥ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﻑﻱ  ،0261ﻭﺱ
ﻝﺏﺍﻝﻍ  927.6ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺥﻁ األساﺱ ﺍ
ﻑﺽﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺓﺉ ﻑﻱ .0262
ﻥﻑﺍد األﻭﺯﻭﻥﻝﺕﺡﻕﻱﻕ ﺍﻝﺥ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :7ﺕﻭﻕﻉﺍﺕ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻕﻁﺍﻉ /ﺍالﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﺍ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺕﺏﺭﻱﺩ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺍﻝ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻝﺕﺝﺍﺭﻱ
ﺍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻝﺕﺭﻙﻱﺏ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﻡﺝ
ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-ﻑﻱﺕﺭﻙﻱﺏ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﺏﺭﻱﺩﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ
ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺫﻝﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ
ﻍﻱﺭ ﻙ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺏﻭ
616ﺏ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ 002
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﻝﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺝ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺏﺍألﻁﻥﺍﻥﺍﻝﻡﺕﺭﻱ ﺓ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ
ﻡﻭﻉ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻩﺩﻑ االسﺕهالكﻑﻱﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ

2013

2014

2015

8,897

9,548

10,248

10,999

11,805

ﻡﻉﺩﻝ ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁ
(ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ)
7

2012

2011

315

331

347

365

383

5

5

5

5

6

6

5

9,217

9,884

10,601

11,369

12,194

7

6,283
55

6,368
58

6,442
60

6,502
63

6,546
67

1
5

90
7
1,828

92
7
1,939

93
7
2,058

95
7
2,183

97
7
2,316

2
0
6

210
41
252
17,732
1,083

223
42
265
18,613
1,136

237
42
279
19,540
1,196
927.6

251
42
294
20,513
1,257
927.6

267
43
309
21,537
1,321
834.8

6
1
5
5
5

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﺱﺕﺭﺍﺕﻱﺝﻱﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻑﺽ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ،HCFCﺏﺍﻝﺹﻱﻍﺓ ﺍﻝﺕﻱﻕﺩﻡﺕﺏ ﻩﺍ ،ﺍﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
 .62ﺱﺕﺥ
ﻕﻱﻕ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﻝﺕﺡ
ﺕﺕﺃﻝﻑ ﻡﻥ ﻙﻡﻱﺓ ﻡﻕﺩﺭﺓﺕﺏﻝﻍ  208.4ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ
ﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  301.2ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻑﺽﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓﻑﻱ .0262
ﻕﻱﻕ ﻩﺩﻑ ﺍﻝﺥ
ﺕﺡ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﻝ
ﺍﻝﺕﺝﻡﻱﺩ ﻉﻥﺩ ﺥﻁ األساﺱ ،ﻭ 92.8ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻑﺽ  221.0ﻁﻥﺍ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﺕﻁﻝﺏ ﺡﻙﻭﻡﺓ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﻡﺍﻝﻱﺓ ﻝﺥ
ﻑﺽ ﺍﻝﺕﻕﺩﻱﺭﻱ ﻝﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ) ،ﻭﺱﻭﻑﺕﻉﺍﻝﺝ ﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ (73ﻑﻱ ﺍﻝ ﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺭﺵ ،ﻭﻡﺝﻡﻭﻉ ﺓ
ﺕﺡويالﺕ األﻭﻝﻯﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺏﺍﺱﺕ
ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 07ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺥالﻝ ﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﺍﻝ
ﻝﻕﻁﺍﻉﻑﻱ .0262
ﻡﺥﺕﺍﺭﺓ ﻡﻥ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺕﻡﺙﻝ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﻩﺫﺍ ﺍ
.02
ﺍﻝﺕﺍﻝﻱ ﺓ

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ) (HPMPﺍﻝﻉﻥﺍﺹﺭ
ﻭﺕﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
(ﺃ)

ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺭﺵ) ﻭﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ ألج ﻩﺯﺓ
ﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ (ﺏﺍﺱﺕ
ﻥﺵﺃﺓﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭ61ﻑﻱﻕﻁﺍﻉ
ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ :ﻭﺱﻱﺝﺭﻱﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﺍﻡﺝﻡﻭﻉﻩ  642ﻡ

ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓ
ﻥﻑﺥ ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺍﻝﻡﺍء ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ (ﺃﻱ ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝ
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻑﺽﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻱﻥﺥ
ﺕﺝﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء)؛
ﻝﻡﻥ

ﻥﺵﻁ ﺓ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝﺩﻉﻡ ﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ :ﺱﺕﻕﺩﻡ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﻝﺏﻱﻭﺕ ﻥﻅﻡ
(ﺏ) ﺃ
ﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﺇﺯﺍﻝﺓ  4.4ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﻝﺕﻱﺱﻱﺭ ﺍﻝ
ﻑﺽ
ﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ ،ﻭﻝﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﻙﺍﺏﺱ الﺱﺕﺡﺩﺍﺙ ﻡﻙﺍﺏﺱﺕﻥﺥ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﻑﻱ  21ﻡ
ﺍﺱﺕﻥ
ﻑﻱﺫ
ﻝﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻝﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓﻑﻱﺕﻥ
ﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ ﺍالحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ،ﻭ
ﻁﺍﻕ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ؛
ﻱ ﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝ ﺓ
ﻡﺏﺍﺩﺭﺍﺕﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻝﺕﺡﻕﻕ
9
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ﻑﻱﺫ ﻥﻅﺍﻡ ﺡﺹﺹ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﺕﺍﻝﻱﺓ :ﺕﻥ
ﺕﻥﻅﻱﻡﻱﺓ :ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ ﺍالضطالﻉ ﺏاأل
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝ
ﺱﻱﺍﺱﺍﺕ ﻭﺍأل
(ﺝ) ﺍﻝ
ﻑﺍﻕﺍﺕ ﻁﻭﻉﻱﺓ ﻡﻉ ﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﻭﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ إلزﺍﻝﺓ
ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻉﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ ﻉﺍﻡ  ، 0261ﻭﺇﺏﺭﺍﻡ ﺍﺕ
ﻑﺭﻉﻱﺓ ﻭﺍالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺏﺍﺱﺕﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏ ﻡﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ ﺍﻝ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺭﺵﺏﺡﻝﻭﻝ ﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﻉﺍﻡ ،0262ﻭﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺙﻥﺍء
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ(ﺏﺍﺱﺕ
ﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻱﺭﺍﺩ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍ
ﻭﺍﺱ
ﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ األﻭﻝ ﻡﻥﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ ،0261ﻭﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ
ﻑﻱ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺭﺵ) ﺍﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺝﻡﻱﻉ
ﻉﻝﻯ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ ﺃﻭﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺡﺕﻯ ﺡﺝﻡ  14.5ﻙﻱﻝﻭﻭﺍﺕ ﺍﻉ
ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﻡﺏﻱﻉﺍﺕ ﻭﺡﺩﺍﺕ ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ
ﻝﺙﺍﻥﻱ ، 0267
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥون األﻭﻝ .0267
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻉﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ  16ﺩ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﺵﺭوع االﺱﺕﺙﻡﺍﺭ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  642ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ
 .06ﻕﺭﺭﺕ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺃﻥﺕﺩﺭﺝﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍ
ﺱﺕﻩﻝﻙ 81.5ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉ ﺓ
ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ ﺍﻝﺝﺍﺱﺉﺓ ،ﻭﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﻕﻭﻝﺏﺓ ﺍﻝﻡﺭﻥﺓ ﻭﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍألﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ ﺍﻝﺕﻱﺕ
ﻑﺭﻉﻱ
ﻝﻕﻁ ﺍﻉ ﺍﻝ
ﻑﻱﺓﻑﻱ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ.ﻭﻝﻥﺕﺩﺭﺝﺱﻭﻯ  12ﻡﻥﺵﺃﺓ ﺇﺽﺍ
ﻡﻥ ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﺍﻝﻡالﺉﻡﺓ ﻝ ﻩﺫﺍ ﺍالﺱﺕﺥﺩﺍﻡ .ﻭﻡﻥﺏﻱﻥ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ
ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺭﺵ ﺇالّﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻝﻉﺩﻡﺕﻭﺍ
ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  642ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﺥﻁﺓ،ﺱﺕﻕﺩﻡ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓﻝﻉﺩﺩ  610ﻡﻥ ﻩﺍ ﻡﻥ ﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱ ﺓ ،ﻭﺱﺕﺡﺹﻝ  21ﻡﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱ ﺓ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝ ﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺹﻍﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﻉ
ﻑﺓﺏﺡﺱﺏ ﺍﻝﺡﺝﻡ ﻭﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺕﺕﺱﺕﻭﺭﺩ ﺃﻡ ال ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﺹﻥ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  4ﺍﻝﻡﻥ
ﻭﻱ
ﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ.
ﺕﺥﺩﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ6161-ﺏ ﺍﻝﻡﺱ
ﻝﻡﺩﺭﺝ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯﺏﺡﺱﺏ ﺍﻝﺡﺝﻡ ﻭﻥﻭﻉ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :4ﺍﻝﻡﻥ
ﺡﺝﻡ ﺍﻝﻡﻥﺵﺃﺓ
ﻥﺵﺃﺓﻡﺕﻭﺱﻁ (ﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥ  62ﻁﻥﺍ ﻡﺕﺭﻱﺍ)
ﺡﺝﻡﺍﻝ ﻡ
ﺹﻍﻱﺭ (ﺏﻱﻥ  6ﻭ 02ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﻡﺹﻍﺭ (ﺃﻕﻝ ﻡﻥ  6ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

ﻉﺩﺩ
ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ
23
109
53
185

ﺥﻁ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ (ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﺍﻝﻥﻕﻱ

63.8
54.1
0.3
118.2

ﻝﺱﺍﺏﻕ
ﻝﺱﺍﺏﻕ ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍ
ﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍ
ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ
ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡﻝﻱﺍ

539.0
720.7
1.1
1,260.8

80.4
54.7
3.0
138.1

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

683.2
829.4
4.4
1,517.0

ﻥﺵﺃﺓ ﻡﺩﺭﺝﺓﻝﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺍالﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓﺏﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭالت.وجﺭﻯ
ﻭﺝﻡﻉﺕ ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﻡﻥ  610ﻡ
.00
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻥ ﻡﺥﺕﻝﻑ
ﺱﺕﻩﻝﻙ 02ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﻡﺍﻡﺝﻡﻭﻉﻩ  64ﻡﻥﺵﺃﺓﺕﻡﺙﻱﻝﻱﺓﺕ
ﺕﻱﺍﺝﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻝﻥﺍﺵﺉﺓ ﻉﻥﺫﻝﻙﻝﺕﺡﺩﻱﺩ االﺡ
االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺥﻁ ﺍألساﺱ.ﻭﻁﺏﻕﺕﺏﻉﺩﺫﻝﻙﻥﻡﺍﺫﺝ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺍﻑﺭﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺱﻭﺡﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ ﺃﺝﺭﻱﺕ ﻉﻝﻯﻥﻁﺍﻕ
ﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱﺓ ﻡﻉ ﻡﺭﺍﻉﺍﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﺥﻁ ﺍألساﺱ ﺍإلفرﺍﺩﻱﺓ
ﻝﻡﻥ
ﺍﻝﺏﻝﺩ ﻭﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ.
ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﺕﺹﺍﺩﻱﺓ ﻝﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻭﺍﻑﺭﺓ لإلحالﻝ ﻡﻙﺍﻥ
 .01ﻥﻭﻕﺵﺕ ﺍﻝﺝﻭﺍﻥﺏ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ واالق
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ ﻩﺫﻩ االﻉﺕﺏﺍﺭﺍﺕ،
ﺵﺉﺍﺕ.ﻭﺍﺱ
ﻝﻥﻅﻡ ﻭﺍﻝﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏ ﻙﻉﺍﻡﻝﻥﻑﺥ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻡﻉﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺕﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﻱﺭﺩ ﻡﻭﺝﺯﻝﺍﻩﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :2
ﻱﺥﻁﻁ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭي إلﺩﺥﺍﻝ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍ
(ﺃ)

ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﻭﻝﻯﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ ﺍﻝﺝﺍﺱﺉﺓﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡﻥ
ﺱﺕﻩﻝﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕﻑﻱ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺍألخرى ﺍﻝﺕﻱﺕ
ﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﻭﺍﻝﻡﻥ
ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﺱﻥﻭﻱﺍ؛
616ﺏﺏﻡﺍﻱﺯﻱﺩ ﻉﻥ 02ﻁﻥﺍﻡﺕﺭﻱﺍ
10
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(ﺏ)

ﻑﺽﺓ (ﻡﻉﻅﻡ ﻩﺍ ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺍﻝﻡﺡﻝﻭﻝ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ /112-ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ  245faﻭﻱﻝﻱ ﻩﺍ (ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﺱﺕﻩﻝﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺝﺍﺱﺉﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕ
ﻑﺓ ﻡﻥ ﻩﻡﺍ) ﻝﺏﻕﻱﺓ ﻡﻥ
 007ﺃﻭﺕﻭﻝﻱ
ﺕﺭﻱﺍﺱﻥﻭﻱﺍ ﻭﻝﻡﻥﺕﺝﻱﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍألﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ ﺍألرﺏﻉﺓ؛
616ﺏﺏﻡﺍﻱﻕﻝ ﻉﻥ 02ﻁﻥﺍ ﻡ

( ﺝ)

ﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ(ﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ) ألﺡﺩ ﻡﻥﺕﺝﻱ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍألﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ ﻭﺃﺭﺏﻉ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ.
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻕﻭﻝﺏﺓ ﺍﻝﻡﺭﻥﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﻡﺍﺯﺍﻝﺕﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﻥ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :2ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡﺓﻝﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ

ﻝﻕﻁﺍﻉ
ﺍ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﻡﺭﻥ ﺓ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ ﺓ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻥﺱﺏﺓ(ﻑﻱﺍﻝﻡﺍﺉﺓ)
ﺍﻝ

ﻉﺩﺩ
ﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺍﻝﻡ

25
--25
19

ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻝﻡﺕﺭﻱ)
(ﺏﺍﻝﻁﻥ ﺍ

694.5
--694.5
46

ﻡﺡﻝﻭﻝ ﻡﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻉﺩﺩ
ﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺍﻝﻡ

98
-4
102
77

ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻝﻡﺕﺭﻱ)
(ﺏﺍﻝﻁﻥ ﺍ

768.9
-16.5
785.4
52

ﻥﻑﺡﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ
ﺍﻝ
ﻉﺩﺩ
ﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺍﻝﻡ

-4
1
5
4

ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻝﻡﺕﺭﻱ)
(ﺏﺍﻝﻁﻥ ﺍ

-25.1
7.7
32.8
2

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ
ﻉﺩﺩ ﺍ

123
4
5
132
100

ﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
141ﺏﻝﻡﺕﺭﻱ)
(ﺏﺍﻝﻁﻥ ﺍ

1,463.3
25.1
24.2
1,512.6
100

ﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻑﻱﺓﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥ
ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلضا
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ
 .01ﺕﺕﻉﻝﻕ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝﺭﺃﺱﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍإلضافﻱﺓ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓﻝﻝ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﺽﻍﻁ ( 60,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕﺏﻡﺍﻱﻝﻱ :ﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺹﺭﻑﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺏﺍﺱﺕ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﺽﻍﻁﺏﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﺇﻝﻯ  80,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏﺡﺱﺏ ﺥﻁ األساﺱ) ﺃﻭ ﺍالﺱﺕﻉﺍﺽﺓ ﻉﻥ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺹﺭﻑ ﻡﻥﺥ
ﺱﺏﻕ
ﻑﺱ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ( 140,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ 180,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ،ﻥﻅﺍﻡ ﻝﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝ ﻡ
ﺹﺭﻑ ﻉﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﺽﻍﻁﺏﻥ
( 92,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  112,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ،ﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺍﻝﺝﺭﺍﺭ ( 5,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ 10,000
ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻡﻙﺏﺱ) ،ﻡﻉﺩﺍﺕ ﺥﺍﺹﺓﺏاألﻡﺍﻥ ( 162,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  213,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ،ﻭﺕﺝﺍﺭﺏ
ﺕﺩﺭﻱﺏ ﻭﺍﺥﺕﺏﺍﺭ ﻭﺍﻉﺕﻡﺍﺩ ( 15,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  25,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ).
ﺵﺉﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕ ﻥﻅﺍﻡﺥﻝﻁ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﻭﺍﻝﺱﻱﻙﻝﻭﺏﻥﺕﺍﻥ واالﻱﺯﻭ
 .02ﻱﺵﻡﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥ
ﺽﺏﺍﺕ ﻡﺃﻱﺽﺓ ( 1,500ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ 2,500
ﺱﻱﺍﻥﻱﺕ ( 7,500ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  14,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ):ﻕ
ﺕﻉﻝﻕ
ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ( 2,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  3,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻡﻉﺩﺍﺕﺕ
ﺕﺝﺍﺭﺏ ﻭاالخﺕﺏﺍﺭ
ﺏاألﻡﺍﻥ ( 40,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  66,500ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭﺩﻉﻡ ﻥﻕﻝ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ،ﻭﺍﻝ
ﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻭﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ ﻭﺍﻉﺕﻡﺍﺩ /ﻡﺭﺍﺝﻉﺓ ﻭﺱﺍﺉﻝ األﻡﺍﻥ ( 60,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ).ﻭﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝتحويالت ﺇﻝﻯﺕ
ﻑﻱﺓ ﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ ﺃﺱﻉﺍﺭ ﺥﻁ ﺍألساﺱ ﻭﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﺡﺱﺏﺕﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ اإلضا
ﺏﻡﺕﻭﺱﻁ  1.70ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ،ﻁﻝﺏ ﻡﻥ ﻩﺍ  1.60ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻝﻝﺕﻡﻭﻱﻝ .ﻭﺱﻭﻑ ﺕﺏﺩﺃ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥون األﻭﻝ .0262
ﺍﻝتحويالت ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕ ﻑﻱ  0261ﻭﺕﺱﺕﻙﻝﻡ ﻑﻱ ﺩ
ﻑﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩ:ﺕﻕﺩﻱﻡ 22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥﺕﻙﻝ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻱﺵﻡﻝ ﺍﻝ
.01
ﺝ ﻩﺍﺯ ﺍﻝﺹﺭﻑﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ ﻝﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻱﺩﻭﻱ ( 40,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭإحالﻝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﻝﺹﺭﻑ ﻉﺍﻝﻱﺓ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓﺏﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺹﺭﻑ ﻉﺍﻝﻱ ﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ( 80,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍ
ﻝﺹﺭﻑ ﻡﻥﺥ
ﺍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ( 8,500ﺩوالﺭ
ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓ ( 5,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  10,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏﺡﺱﺏ ﺥﻁ األساﺱ) ﻡﻉﺩﺍﺕ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﻭﻝﻯ ﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺱﺏﻕ ( 40,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭﺕﻉﺩﻱالتﻑﻱ ﻡﺏﺍﻥﻱ ﺍﻝﻡﻥ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻡﺱﺕﻭﺩﻉ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝ ﻡ
ﺕﺝﺍﺭﺏ ( 15,000ﺩﻭالر
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝﻡﻭﻕﻉ ( 2,500ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺕﺩﺭﻱﺏ ﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺇﻝﻯ  25,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ) ﻭﺡﺱﺏﺕ ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ اإلضافﻱﺓ ﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ ﺃﺱﻉﺍﺭ ﺥﻁ ﺍألساﺱ
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ﺵﺉﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ
ﺵﺉﺍﺕﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  4.72ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺡﺩﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﻡﻥ
ﻭﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥ
ﻥﻑﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ 3.82ﺩوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﻝﺕﻝﻙ ﺍﻝﺕﻱﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝ
ﺍﻝﺝﺍﺱﺉﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ األﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ،ﺕﺏﻝﻍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍإلضافﻱ ﺓ  11.47ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ
ﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ .ﻭﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ 4.43ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭ ﻍﺭﺍﻡﻝﻝﺕحويالت ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩ.ﻭﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ
ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﻝﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻑﻱﺓ  3.65ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﻕﻭﻝﺏﺓ ﺍﻝﻡﺭﻥﺓ ﺍﻝﻡﺡﻭﻝﺓ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩ ،ﺕﺏﻝﻍ ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍإلضا
ﻝﻡﻥ
ﺕﺹﺭ ﺍألﻡﻭﺍﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ اإلضافﻱﺓ ﻉﻝﻯ  1.40ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ
ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ.ﻭﺱﻭﻑﺕﻕ
الﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝﺓ ﻭ 1.60ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﻝﺝﻡﻱﻉ ﺍالﺱﺕﺥﺩﺍمات األﺥﺭﻯ.
ﻙﺍﻑﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺡﻝﻭﻝ ﻉﺍﻡ  0261إلتاحﺓ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝ
 .07ﻭﺱﻭﻑﺕﺏﺩﺃ ﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻝﺝﻡﻱﻉ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﻭﺡﺕﻯﺕﺹﺏﺡ ﺃﺱﻉﺍﺭ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ
ﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡﻝﻭﺽﻉ ﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻑﻉﻝﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ،ﻑﺇﻥ
ﺕﻭﺍﻑﺭﺏﺍﻝ
ﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩﺕ
ﺕﻥﺍﻑﺱﻱﺓ .ﻭﻉﻝﻯ ﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺃﻥﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝ ﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺃﻙﺙﺭ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺏﻱﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻡﺍﺙﻝ
ﺕﺡﻭﻱالت ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﺱﻭﻕﺕ ﺍﻝ
ﻑﺫﻑﻱﻥ
ﺍﻝتحويالﺕ ﺇﻝﻯ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕﻥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻱﺝﺭﻱ
ﺕﻱﻥ .ﻭﻱﺕﻭﻕﻉ ﺍﺱﺕﻙﻡﺍﻝﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏﺍﻝﻡﻥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻱﺝﺭﻱﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍ ﺇﻝﻯ ﻙﻝﺕﻱ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱ
ﺍﻝﻡﻥ
ﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩﻑﻱﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﻉﺍﻡ .0262
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﺕﺏﻝﻍ ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
.04
ﻙﻱﺍﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺵﺍﻡﻝ ﺓﺕﺏﻝﻍ  9.04ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻡﻕﺩﺍﺭ  13,708,911ﺩوالﺭﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺕﺍﻝﻱ.
ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ ﺍ
ﺍﻝﺵﺍﻡﻝﺓ ﻝﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :62ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﻱﻙﻱ)
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍالﺱﺕﺙﻡﺍﺭ ﺍﻝﻡﻑﺹﻝﺓ (ﺩﻭالﺭ ﺃﻡﺭ

ﻉﺩﺩ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ

ﻝﻕﻁﺍﻉ
ﺍ

ﻝﻱﻑ
ﺕﻙﺍ
ﺍﻝ
ﺍالﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓ
ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﻝﻱﻑ
ﺕﻙﺍ
ﺵﻍﻱﻝ
ﺍﻝﺕ
ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﻕﺹﻯ
ﺍﻝﺡﺩ ﺍأل
ﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻝﻝ
ﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ
ﺍﻝﻉﻱﻥﺓ (ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻁﻝﺏ ﺍﻝ
ﻝﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻡﻥ ﺍ
ﺕﻉﺩﺩ
ﺍﻝﻡ
ﺍألﻁﺭﺍﻑ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)*

ﻥﺵﺍﻁ ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱ
ﺏﻭﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﺍﻝ
588,542
588,542
926,187
96,187
830,000
4
ﺹﻥﺩﻭﻕ
ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝ
1,210,032
1,210,032
1,438,243
233,243
1,205,000
14
ﻝﺕﺝﺍﺭﻱ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍ
ﺍﻝ
222,487
222,487
360,464
45,464
315,000
4
ﻝﺹﻝﺏ /ﺍأللﻱﺍﻑ
ﺍألبوﺍﺏﺍﻝﻡﺹﻥﻭﻉﺓ ﻡﻥ ﺍ
ﺍﻝﺯﺝﺍﺝﻱ ﺓ
5,221,094
5,221,094
6,411,340
941,340
5,470,000
39
ﺙﻝﺝ
ﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝ
534,447
534,447
930,359
100,359
830,000
6
ﻕﺱﻡ األﻥﺍﺏﻱﺏ /ﻭﺍﻝﻉﺯﻝﺏﻱﻥ األﻥﺍﺏﻱﺏ
343,885
343,885
601,021
61,021
540,000
3
ﻕﺱﻡ األﻥﺍﺏﻱﺏ /ﻭﺃﻝﻭﺍﺡﺍﻝﺡﺵﻭ
544,832
544,832
881,332
111,332
770,000
12
ﻝﺹﻱﺩ
ﻭﺱﻑﻥ ﺍ
ﻝﺵﺍﺡﻥﺍﺕﺍﻝﻡﺏﺭﺩﺓ ،ﻭﺍﻝﻡﺏﺭﺩﺍﺕ
ﺍ
3,000,106
3,000,106
4,659,772
529,772
4,130,000
22
ﺃﻝﻭﺍﺡﺍﻝﺡﺵﻭ
345,504
345,504
385,601
70,601
315,000
7
ﻝﻉ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ ﺓ
ﻝﺱ
ﺍ
628,332
788,604
628,332
78,332
550,000
3
ﻝﻱﺩ ﺍألخشاﺏ
ﺕﻕ
360,947
360,947
763,757
73,757
690,000
9
ﻍﻱﺭ ﺫﻝﻙ
13,000,209 13,160,481 17,986,406 2,341,406 15,645,000
123
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ
ﻝﺏﻭ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﺍ
325,076
527,871
325,076
40,076
285,000
4
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﻡﺭﻥ ﺓ
ﻝﺏﻭ
ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
383,627
439,262
383,627
38,627
345,000
5
ﺍﻝﺭﻍﺍﻡﻱ ﺫﺍﺕ األﺩﻱﻡﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ
13,708,911 14,127,614 18,695,108 2,420,108 16,275,000
132
ﻥﺵﺍﻁ االﺱﺕﺙﻡﺍﺭ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﻝ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻡﻕﻭﻝﺏﺓﺍﻝﻡﺭﻥﺓ  12.95دوالﺭ
ﻥﺱﺏﺓﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝ
ﺏﻝﻍﺏﺍﻝ
ﻱﻝﻭ ﻍﺭﺍﻡ ،ﻭﺕ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﺝﺍﺱﺉﺓ  8.88دوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙ
ﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺏﻭ
*ﺕﺏﻝﻍ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ ﺍ
ﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ..
ﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ األﺩﻱﻡﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ  15.85دوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙ
ﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙ
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ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱﻝﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓ
 .02ﺍﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﺕﻉﺍﻝﺝ ﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 61ﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻥﺯﻝﻱﺓﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺝﻡﻱﻉ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻱﺍﺕﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ
ﺏﻱﻥ ﻉﻡ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 61
ﺕﺏﺍﻱﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥ
ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓﺏﺹﻭﺭﺓ ﻙﺍﻡﻝﺓ ﺃﻭﻑﻱ ﻡﻉﻅﻡ ﻩﺍ ﻡﻥﺏﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  .2ﻭﺕ
ﺵﺉﺍﺕ
ﻥﺵﺃﺓ ﻡﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥ
ﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﻝﻙﻝ ﻡ
ﺇﻝﻯ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉﻡﺕﻭﺱﻁﺓ ﺍﻝﺡﺝﻡ ألج ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء.ﻭﻱﺕﺽﻡﻥ ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻝﺹﺍﺩﺭﺍﺕ ﻭﻡﻉﺩﺍﺕ ﺥﻁ األساﺱ فضال ﻉﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺝﺍﺕ ﻭﺍ
ﺹﻑﺍ مفصالﻝﻝﻡﻝﻙﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﻥ
ﻭ
ﻑﻱﺓﻝﺕﻡﻭﻱﻝﻕﺩﺭﺓ
ﻑﺓ ﺇﺽﺍ
ﺕﺡﻭﻱﻝ .ﻭﻁﻝﺏ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺕﻙﻝ
 00ﻭﺇﻥﺕﺍﺝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﻥﻩﺝ ﻡﺥﺹﺹﻝﻝﺩﻉﻡ الالﺯﻡﻝﻝ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ) ﻡﻥ
ﻥﺕﺍﺝ ﻡﻙﻭﻥﺓ ﻡﻥ  538,000ﻭﺡﺩﺓﺱﻥﻭﻱﺍ ﻭﺍﺱﺕهالكﻕﺩﺭﻩ  1,239ﻁﺍﻥ ﻡﺕﺭﻱﺍ ( 68.15ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺇ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺍﻝﺩﻉﻡﺏﻉﺩ ﺍﻝﻡﺏﻱﻉﺍﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ،00-ﺕﺏﻝﻍ  6,929,600,ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻙﻱﺍ ﻡﻡﺍﻱﺅﺩﻱ ﺇﻝﻯ ﻁﻝﺏﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻕﺩﺭ ﻩﺍ  312,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻭﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺕﺵﻍﻱﻝﺇﺽﺍﻑﻱﺓﺕﺏﻝﻍ  7,797,953ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻙﻱﺍ.
ﻡﻕﺩﺍﺭﻩ  14,727,553ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻑﺓﻭﺕﺃﺕﻱ ﺇﻝﻯ ﻥﺕﻱﺝ ﺓﻡﻑﺍﺩ ﻩﺍﺏﺃﻥ ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻭﺕﻕﻱﻡ ﺥﻁﺓﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻉﺩﺩﺍ ﻡﻥ ﺥﻱﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻡﺥﺕﻝ
.12
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ .ﻭﺍﻝﺱﺏﺏ
ﻝﺝﻡﻱﻉ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ ﺱﻱﺝﺭﻱﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍ ﺱﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻥﺕﺝ
ﻥﺕﺝ ،ﻡﻥ ﺡﻱﺙﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ،ﺕ
ﺱﻱﺍﺕﺕ
ﺍﻝﺭﺉﻱﺱﻱﻝ ﻩﺫﺍ االﺥﺕﻱﺍﺭ ﻩﻭ ﺃﻥ ﻍﺍﻝﺏﻱﺓ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩﺓ ﺍﻝﺝﻥ
ﻝﺵﺭﻙﺍﺕ
ﻝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺕﻱﺕﻕﻭﻡﺏ ﻩﺍ ﺍ
ألسواق ﻭﻁﻥﻱﺓ ﻡﺕﻉﺩﺩﺓﺱﻥﻭﻱﺍ ألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﺕﺹﺩﻱﺭ.ﻭﺱﻭﻑ ﻱﺝﺭﻱﺕﺡﻭﻱﻝ ﻉﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ،
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩﺓ ﺍﻝﺝﻥﺱﻱﺍﺕﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺵﺭﻙﺍﺕ
ﻭﺕﺕﺹﻭﺭ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻭﻁﻥﻱﺓ ﺃﻥ ﻩﺍﺕﺥﺽﻉﻝﺽﻍﻭﻁﻕﻭﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻭﻕﻥﺕﻱﺝ ﺓ الخﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﻡﻥ ﺝﺍﻥﺏ ﺍ
ﻥﺹﺭ ﺁﺥﺭﺏﺍﻝﻍ األ ﻩﻡﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻕﺭﺍﺭ ﺍﻝﺥﺍﺹﺏﺍﺥﺕﻱﺍﺭﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺱﻱﺍﺕ .ﻭﺙﻡﺓ ﻉ
ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩﺓ ﺍﻝﺝﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻝﺕﻭﺍﻑﺭ ﺍﻝﺡﺍﻝﻱﻝﻝﻉﻥﺍﺹﺭ الالزﻡﺓ إلﻥﺕﺍﺝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ،ﻭﺍﻝﻕﺏﻭﻝ ﺍﻝﻡﻉﺭﻭﻑﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
162ﺃﻝﻑﻱﺕﻡﺙﻝﻑﻱ ﺍ
ﻑﺫﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝ ﺍﻝﻕﺭﻱﺏ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓﺱﻭﻑﻱﻥ
ﻝﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓﻑﻝﻱ ﻡ
ﻑﻱ األسواق .ﻭﻡﻥﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ﺃﻥﻱﺅﺩ ﻱﺏﺭﻥﺍﻡﺝ
ﻝﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ
ﻥﻱﺍ
ﻱﻱﺭ ﺍﻝﺩ
ﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺏﺫﻝ ﻩﺍ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻝﺕﻥﻅﻱﻡ ﺍﻝﻡﻉﺍ
فضال ﻉﻥ ﺍﻝﺝ ﻩﻭﺩ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏ
ﻥﺵﺃ ﻉﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻝﺵﺍﻡﻝﺓﻝﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ ﻡﻥ األج ﻩﺯﺓ ﻡﻡﺍ ﻕﺩﻱ
ﻉﺍﺙﺍﺕ ﺍ
ﻑﻱﻑ ﻡﻥ ﺍﻝﻉﻱﻭﺏﻑﻱ االﻥﺏ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﺥ
ﻑﺽ ﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱﺓ ﻉﻝﻯ االحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ،ﻉﻝﻯ ﺃﺱﺍﺱ ﻙﻝ ﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ،ﻉﻥ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺏﺩﻱﻝﺓ ﺕﻥﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺥﻑﺍﺽﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﺩﻱﻥﺍﻡﻱﺓ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱﺓ ﺃﻱ
ﻭﻱﺵﻡﻝ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺕﻙﺍﻝﻱﻑ إلعﺍﺩﺓ ﺍﻝﺕﺹﻡﻱﻡ ﻝﻝﺕﻉﻭﻱﺽ ﻉﻥ ﺍﻥ
.16
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻭﺕﻁﻭﻱﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑﺏﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺥﻑﺍﺽﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﻙﺍﻡﻥﺓﻑﻱ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺍﻥ
ﻑﺭﻱﻍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﻡﺽﺥﺍﺕﺕ
ﻱﻱﺭﺍﺕﻑﻱ ﺥﻁﻭﻁ ﺍإلﻥﺕﺍﺝ ﻡﺙﻝ ﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝ ﻡﻉﺩﺍﺕﺵﺡﻥ ﻍﺍﺯ ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﻭﺍالعﺕﻡﺍﺩ ﻭﺍﻝﺕﻍ
ﻡﻙﻱﻥ ﻡﻥ
ﺭﺍﻑﻕ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﺏﻉﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉﻝﻝﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻙﺫﻝﻙﺕمويالﻝ ﻡ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍء .ﻭﻁﻝﺏ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ .ﺍﻝﺕﻱﺱﺕﻁﺏﻕﻑﻱ ﺍﻝﺱﻭﻕ .ﻙﻡﺍ ﻁﻝﺏﺕﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺕﺭﻙﻱﺏ ﻭﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺓﻝألناﺏﻱﺏ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡﺓﻑﻱ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﻝﺩﻯ
ﻡﺭﻑﻕﺍﺕ ﺇﻝﻯ ﺃﺏﻉﺍﺩ ﻡﺥﺕﻝ
ﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﻑﻱ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺝﻩ ﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ .ﻭﻱﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  66ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍإلجﻡﺍﻝﻱﺓ ﻝﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ.
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
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ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :66ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلجﻡﺍﻝﻱﺓﻝﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء

ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻱﺓ ﻝ
ﻑ
ﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ االسﺕﺙﻡﺍ ﺭﻱﺓ ﺍإلضا
ﺍ

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ
ﻱﻙﻱ)
(ﺏﺍﻝﺩﻭالر ﺍألﻡﺭ
3,086,600

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﻥﻭﻉ ﺍﻝ

ﻱﺓ ﻝﻡﺏﺩالتﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
ﻑ
ﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ االسﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓ ﺍإلضا
ﺍ

3,531,000

ﻱﺓ ﻝﻝﺥﺩﻡﺓﺏﻉﺩﺍﻝﺏﻱﻉ
ﻑ
ﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ االسﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓ ﺍإلضا
ﺍ

312,000
6,929,600

ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝ

7,797,953

ﻑﻱ ﺓ
ﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍإلضا
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ

14,727,553

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ (دوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ /ﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ)

11.90

ﺕﺡﻭﻱﻝﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﻍﺍﻝﺏﻱﺓﻕﺏﻝ ﻉﺍﻡ  ،0262ﺇالّ ﺃﻥﻝﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺇﻡﻙﺍﻥﻱ ﺓ
ﻝﻱﺍﺕ ﺍﻝ
ﺕﺝﺭﻱ ﻉﻡ
 .10ﺱ
ﺕﺏﻁﺏﺫﻝﻙ ﻡﻥﺯﻱﺍﺩﺓﻑﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻡﺍﺩﺍﻡﺕ الﺕﻕﻭﻡﺏﺵﺭﺍﺉﻩ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻭﻕ ﻡﻉ ﻡﺍﻱﺭ
ﻡﻭﺍﺹﻝﺓ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱﻝﻡﻭﺍﺹﻝﺓﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻱﺕﻭﺥﻯ ﺃﻥﺕﻥﺵﻯء ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡﺥﺯﻭﻥﺍﺕﻕﺏﻝ ﻉﺍﻡ 0262ﺕﻙ
ﻝﺵﺍﻡﻝ .ﻭبدال ﻡﻥﺫﻝﻙ
االﺱﺕهالﻙ ﺍ
ﻝﺙﺍﻥﻱ .0262
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
األج ﻩﺯﺓ ﺇﻝﻯ ﻡﺍﻱﺕﺝﺍوز األﻭﻝ ﻡﻥ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱ ﺓ
ﻉ
.11

ﻑﺓﺕﺏﻝﻍ  862,600ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ:
ﺭﺝ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯﺏﺭﻥﺍﻡﺝﻝﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻁﻝﺏﺏﺕﻙﻝ
ﺃﺩ
(ﺃ)

ﺡﺕﺭﺍﺭ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ اال
ﻑﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻡﻥﻁﻕﺓﺏﺍﻥﻙﻭﻙﺏﻥﻅﻡﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻥﺍﺵﺉﺓ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺕﻭﻉﻱﺓ ﻡﻭﻅ
ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ،ﻭﺇﻕﻥﺍﻉ ﻩﻡﺏﻭﺽﻉ ﻡﺩﻭﻥﺍﺕ ﻡﺏﺍﻥﻱﺕﺡﻭﻝ ﺩﻭﻥﺕﺭﻙﻱﺏ ﻥﻅﻡﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ
ﻑﺽ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ"ﻑﻱ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻙﺝﺯء ﻡﻥ ﻡﺵﺭﻭﻉ "ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺥﺽﺭﺍءﻝﻝﻥﻡﻭ ﺍﻝﻡﺥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺱﺕﻕﺩﻙ ﻝﻩ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻡﻥﻁﻕﺓﺏﺍﻥﻙﻭﻙ  9.5ﻡﻝﻱﻭﻥ ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏاإلضافﺓ ﺇﻝﻯ  3.5ﻡﻝﻱﻭﻥ ﺩوالﺭ
ﺍﻝﺕﻱ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ ( 100,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)؛
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻱﺕﻭﻕﻉ ﺃﻥ ﻱﻕﺩﻡ ﻩﺍ ﻡ

ﻥﺵﺃﺓ ﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﻙﺍﺏﺱ ،الﺱﺕﺡﺩﺍﺙ ﻭﺍﺥﺕﺏﺍﺭ ﻡﻙﺍﺏﺱ ﻝﻍﺍﺯ
ﻥﺵﺃﺓ ﻙﻭﻝﺙﻭﺭﻥﻙﻱﺭﺏﻱ ،ﻭ ﻩﻱ ﻡ
ﻡﻙﻱﻥ ﻡ
(ﺏ) ﺕ
ﻑﻱﺫ
ﺏﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ R-290ﻝﺕﻥ
ﻭﻑﻱﺭ ﺇﻡﺩﺍﺩﺍﺕ ﻡﺡﻝﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻙﺍﺏﺱ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻁﺏﻱﻉﻱ ﻝﺕ
ﺍﻝ
ﺕﺝﺍﺭﻱ ( 512,600ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)؛
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﺓﻱ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ
( ﺝ)

ﻡﺱﺍﻉﺩﺓﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ ﻉﻝﻯ ﻭﺽﻉ ﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕﺏﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕﺏﺩﻱﻝﺓ ﻡﻥﺍﺱﺏﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﺍﻝﺝﻡﻉﺏﻱﻥ
ﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ ﻉﻝﻯ ﺇﺯﺍﻝﺓ
ﺍﻝﺥﺏﺭﺍء ﻭﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻙﻱﻡﻱﺍﺉﻱﺓ ﻭﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍألﺝ ﻩﺯﺓ ،ﻭﻡﺱﺍﻉﺩﺓ  21ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻥ خالﻝ ﻥﻕﻝ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
 1.1ﻁﻥ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﺕﻭﻑﻱﺭ ﺍﻝﺕﺩﺭﻱﺏ من خالﻝ ﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ( 250,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ).
ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ

ﻥﺵﻁ ﺓ
ﻑﻱﺫ ﻭﺭﺹﺩﻩ .ﻙ ﻡﺍ ﺱﺕﺕﺽﻡﻥ ﻉﺩﺩﺍ ﻡﻥ األ
 .11ﻭﺱﻭﻑﻱﺕﺽﻡﻥ ﻉﻡﻝ ﻭﺡﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓﻑﻱ ﺍﻝﺕﻥ
األخرى ﻡﺙﻝ:
(ﺃ)

ﻩﻝﻙﻱﻥ ﺍﻝﺫﻱﻥ ﻱﺱﺕ ﻩﻝﻙﻭﻥ
ﻥﺵﻁﺓ ﺕﻭﻉﻱﺓ إلرشاﺩ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﺱﺕ
االضطالع ﺏ ﺃ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻝﺕﻭﻉﻱﺕ ﻩﻡﺏﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺡﻡﺍﻱﺓ ﻁﺏﻕة األﻭﺯﻭﻥ ﻭﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ،ﻭﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﺵﻭﺭﺓﻝ ﻩﻡ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺵﺃﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ إلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺵﺃﻥ اآلﺙﺍﺭ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓﻝﺝﺩﻭﻝﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﺕﻱ
ﺕﺝﺍﺕ ﺍﻝﺥﺍﻝﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻭﺍﻑﺭ ﺍﻝﻡﻥ
اإلﻡﺩﺍﺩﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝﺏ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ،ﻭﻉﻥ
ﻑﻱﺩﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ؛
ﻱﻕﻭﻡﺏﺕﺹﻥﻱﻉ ﻩﺍ ﺍﻝﻡﺱﺕ
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻡﻥ خالﻝ ﻭﺽﻉ ﺥﻁﺓ ﻡﺍﻝﻱﺓ
ﻝﺕﺭﻭﻱﺝ إلﺩﺥﺍﻝ ﺍألج ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﻱ الﺕﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
(ﺏ) ﺍ
ﻱ ﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺫﻱﺕﺩﻱﺭﻩ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ؛
ﻝﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍﻝﺝﺍﺭﻱ لإلﻉﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏﺕﺡﻕﻕ
ﻭﺕﻭﻑﻱﺭ ﺩﻉﻡ ﻡﺍﻝﻱ ﻡﻥ ﺍ
( ﺝ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻡﻥ خالﻝ ﻭﺽﻉ ﺥﻁﺓ ﻡﺍﻝﻱ ﺓ ﻭﺽﻡﺍﻥ
ﻝﺕﺭﻭﻱﺝ إلﺩﺥﺍﻝ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍ
ﺍﺕ ﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺫﻱﺕﺩﻱﺭﻩ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ؛
ﻝﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍﻝﺝﺍﺭي إلﻉﺍﻥ
ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﻡﻥ ﺍ

ﻕﺕﺭﺡﺍﺕﺏﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ
(ﺩ) ﺕﻭﻑﻱﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓﻝﻡﺍ الﻱﻕﻝ ﻉﻥ  622ﻡﻥﺵﺃﺓﺕﺵﺍﺭﻙﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ إلعﺩﺍﺩ ﻡ
ﻑﺭﻉﻱﺓﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﺓ؛
( ﻩ)

ﺕﺥﺩﻑﺭﻕﺓ ﺍﺱﺕﺵﺍﺭﻱﺓﺕﻕﻥﻱﺓﻝﻝﻉﻡﻝﺏﺹﻭﺭﺓ ﻭﺙﻱﻕﺓ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺵﺍﺭﻙﺓ.
ﺍﺱ ﺍﻡ

ﻙﻱﺍ.
ﻑﻱﺫﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕﺏﻡﺱﺕﻭﻯ ﻡﺏﻝﻍ 1,981,046ﺩوالﺭﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻭﻁﻝﺏﺕﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺇﺝﻡﺍلية لألﻥﺵﻁﺓﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﻭﺡﺩﺓﺕﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﻑﺓ اإلجﻡﺍﻝﻱﺓﻝﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﺕﺙﺍﻝ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ
ﻕﻱﻕ ﺃ ﻩﺩﺍﻑ االﻡ
ﺕﺡ
ﻑﺓ ﺍإلجﻡﺍﻝﻱﺓ ﻝﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁ ﺓ  HPMPﻝ
 .12ﻕﺩﺭﺕ ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﻑﺽﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓﺏﺡﻝﻭﻝ ﻉﺍﻡ 0262
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﻡﻭﺝﺏﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  31,280,110ﺩﻭالرﺍﺕ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺓ .ﻭﻱﻉﺭﺽ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  60ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلجﻡﺍﻝﻱﺓﻝﺥﻁﺓ HPMPﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏﻡﺍﻑﻱﺫﻝﻙ
ﻝﻕﺍﺩﻡﺓ.
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﻭﺍﻝﻡﺭﺍﺡﻝ ﺍ
ﻑﺓ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ HPMP
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :60ﺕﻙﻝ
ﻝﻕﻁﺍﻉ /ﺍﻝﻥﺵﺍﻁ
ﺍ

ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻝﺕﺝﺍﺭﻱ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝ
ﻝﺹﻥﺍﻉﻱ
ﻭﺍ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺥﺩﻡ ﺓ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻝﺕﻕﻥﻱ ﺓ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍ
ﺇﺩﺍﺭﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻭﻙﻱﻝ
ﻭﺡﺩﺓ ﺓ
ﺍﻝﻡﺍﻝﻱ ﻭﺍﻝﻡﻙﺕﺏﺍﻝﺕﻕﻥﻱ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺕﺡﺩﺩ ﻑﻱﻡﺍﺏﻉﺩ.
*

ﻱﻕـﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻉﻝ

ﺥﻁﺓ  HPMPﺍﻝﺵﺍﻡﻝﺓ
ﺱﺕﻩالﻙ ﺥﻁ
ﺍ
ﺍألﺱﺍﺱ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

ﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻁﻝﺏ ﺍﻝ
ﺍﻝﺕﻕﺩﻱﺭﻱ
ﻱﻙﻱ)
(ﺩﻭالﺭ ﺍألمﺭ

ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ

ﺥﻁﺓ HPMP
ﺏﻕﻱﺓ)
(ﺍﻝﻡﺭﺍﺡﻝ ﺍﻝﻡﺕ

ﻙﻡﻱﺓ ﺍإلﺯﺍﻝﺓ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

ﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ
ﺍﻝ
(ﺩﻭالﺭ
ﻱﻙﻱ)
ﺍألمﺭ

1,865.70
6,881.00
259.00

17,121,813
17,727,553
3,939,390

1,517.00
1,239.00
0.00

13,708,911
14,727,553
0

348.70
5,642.00
259.00

249.50
6,054.00
15,309.20

4,922,635
27,243,000
70,954,391
5,464,393
1,631,046

0.00
0.00
2,756.00

0
0
28,436,464
862,600
1,981,046

249.50
6,054.00
12,553.20

4,251,793

31,280,110

46,769,719

78,049,830

ﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻥﻅﻱﺭ
ﺍﻝ
ﺍﻝﺵﺍﻡﻝ
(ﺩﻭالﺭ
ﻱﻙﻱ)
ﺍألمﺭ

ﻙﻡﻱﺓ ﺍإلﺯﺍﻝﺓ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

ﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ
(ﺩﻭالﺭ
ﻱﻙﻱ)
ﺍألمﺭ

3,412,901
3,000,000
3,939,390

4,986,197
الﻱﻥﻁﺏﻕ
*

4,922,635
27,243,000
42,517,926

*
*
*

ﻱﻕﺍﺕﻭﺕﻭﺹﻱ ﺓ األﻡﺍﻥﺓ
ﺕﻉﻝ

ﻝﺕﻭﺝﻱﻩﻱﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻑﻱ ﺽﻭء ﺍﻝﻡﺏﺍﺩﺉ ﺍ
ﺍﺱﺕﻉﺭﺽﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.11
ﻱﻱﺭ ﺕﻡﻭﻱﻝ ﺇﺯﺍﻝﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ (ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ  )12/21ﻭﻡﻉﺍ
إلعﺩﺍﺩ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝ ﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺍﺕ
ﺕﻱﻥ (ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ  )11/12ﻭ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ خالﻝ االجﺕﻡﺍﻉ ﺍﻝﺱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﻕﻁﺍﻉ االﺱﺕهالك ﺍﻝﺕﻱ ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺕﺭﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻭﺥﻁﺓ ﺃﻉﻡﺍﻝ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ األﻁﺭﺍﻑ ﻝﻝ
الالﺡﻕﺓﺏﺵﺃﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.0261-0260
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﻑﺽ ﺍﻝﺕﺝﻡﻱﻉﻱ لالﺱﺕهالك فﻱ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﻕﻁﺓ ﺍﻝﺏﺩءﻝﻝﺥ
ﻑﺽ ﺍﻝﺕﺝﻡﻱﻉﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالﻙ
 .17ﻭﺍﻑﻕﺕ ﺡﻙﻭﻡﺓ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﺕﺡﺩﺩ ﻥﻕﻁﺓ ﺏﺩﺍﻱﺕ ﻩﺍ ﻝﻝﺥ
ﺕﺥﺩﺍﻡ االﺱﺕهالﻙ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﺡﺱﻭﺏﺓﺏﺍﺱ
ﻝﺏﺍﻝﻍ  927.6ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺥﻁ األساﺱ ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﺃﺏﻝﻍﺕ ﻉﻥ ﻉﺍﻡﻱ 0222
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻭ 1,028.5ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻑﻉﻝﻱ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍ  826.6ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺍﻝ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ ﺯﺍﺉﺩﺍ  15.7ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻭ 0262ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻭﺍﻝﻱﺏﻡﻭﺝﺏ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  7ﻡﻥﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﺕﺽﻡﻥﺓﻑﻱﻥﻅﻡ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ(ﻡﺕﻭﺱﻁ  )0222-0227ﻡﻡﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺍد األﻭﺯﻭﻥ.
ﻱﺅﺩﻱ ﺇﻝﻯ  943.2ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺏﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺕﺏﻁﺓ
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺹﺓﻝ ﺏﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺭ
ﺍﻝ
ﻥﺵﻁ ﺓ ﺍإلزﺍﻝﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﺏﻱﻥﺓﻑﻱ
 .14ﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺍﻝﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﺍﻝﻱﺓ ﻡﻉ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺵﺃﻥ ﺃ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ  ،ﻭﺕﺡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ(ﻑﻱ ﺱﻱﺍﻕ
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻝﺹﻝﺓﺏﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ
ﺍﻝﻡﻕﺭﺭﻱﻥ  11/12ﻭ ) 61/10ﻭﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﺍﻝ
ﺏﻡﻑﻱﺫﻝﻙ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻥﻅﻱﺭ) ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ.
ﺵﺉﺍﺕ ( ﺍ
ﺍﻝﻡﻥ
ﺕﺡويالتﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻝﻥﺕﺱﺕﻙﻡﻝﻕﺏﻝﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﻉﺍﻡ ،0262ﺕﺱﺍءﻝﺕ
ﻭﺏﻉﺩ ﺃﻥ الحظت األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝ
.12
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻩ
ﻑﺽﻝﻉﺍﻡﻱ  0261ﻭ .0262ﻭﺃﻭﺽﺡ ﺍﻝ
ﻕﻱﻕ ﺃ ﻩﺩﺍﻑ ﺍﻝﺥ
ﻉﻥ ﻡﺩﻯ ﻡﺱﺍ ﻩﻡﺓ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱﺕﺡ
ﻱﺽﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡﺓﻑﻱﺃﻕﺭﺏ
ﻑ
ﻕﻱﻕ ﺍﻝﺕﺥ
ﻑﻱﺫ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ خالﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﺏ ﻩﺩﻑﺕﺡ
ﻝﺽﺭﻭﺭﻱﺕﻥ
ﻙﺍﻥ ﻡﻥ ﺍ
ﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﺕﺡﻭﻱﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻑﻱﺫ ﻩﺫﻩﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﻭ ﻩﻭ ﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﻉﺍﻡ 0262ﺏﺍ
ﻑﺭﺹﺓ ﻡﻡﻙﻥﺓ .ﻭﺃﻕﺭﺏ ﻭﻕﺕ ﻡﻡﻙﻥ ﻝﺕﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱﻱﺱﺕﻍﺭﻕ ﻉﺍﻡﻱﻥﻝﻥﻱﻡﻙﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺱﻭﻑﻱﺱﺕﻍﺭﻕ ثالثﺱﻥﻭﺍﺕ ،ﻭﺃﻥ تحويالت ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝﺱﻭﻕﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ.ﻍﻱﺭ ﺃﻥﻩﺱﻱﺕﻡ
ﺏﺩءﻩ ﺇالّﻑﻱ  0261ﻭ ﻩﻭﺃﻕﺭﺏﻭﻕﺕ ﻉﻥﺩﻡﺍﻱﻡﻙﻥ ﺇﺩﺥﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﻑﺽ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺥ
ﺕﻕﻱﻱﺩ ﻥﻅﺍﻡ ﺡﺹﺹ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺙﺍﻥﻱ  0261ﻝﻝﻭﺹﻭﻝﺏﻩ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺡﺩﻭﺩ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﺱﻕ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ ﺃﻭﻝﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﺍﻉ
ﻝﻥﻅﻡ
ﻑﺍﻕﺍﺕ ﻁﻭﻉﻱ ﺓﺏﻱﻥ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ ﻭﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﻑﺍﻕ .ﻭﺱﺕﻕﺍﻡﺍﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ  ،ﻭﻡﺍﻱﺭﺕﺏﻁﺏ ﻩﺍ ﻡﻥﺍﺕ
ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱﺫﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﻭﺡﺕﻯ األﻭﻝ ﻡﻥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱ ﺍﻝﻉﻡﻝ خالﻝﺕﻥ
ﻭﻡﻭﺭﺩﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﻝﺽﻡﺍﻥ ﺇﻡﻙﺍﻥﻱﺓ ﺍﺱﺕﻡﺭﺍﺭ ﻡﻥ
ﻝﻱﺍﺕ ﺡﻅﺭ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻑﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺕﺍﺭﻱﺥ ،ﺱﺕﻙﻭﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝتحويالﺕﻕﺩ ﺍﺱﺕﻙﻡﻝﺕ ،ﻭﺕﺩﺥﻝ ﻉﻡ
ﻝﺙﺍﻥﻱ . 0261ﻑ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏ ﻑﻱ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺽ
ﻥﻑﺍﺫ .ﻭﻝﻥﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﺏﻝﺩ ﻕﺍﺩﺭﺍ ﻉﻝﻯ االﻝﺕﺯﺍﻡﺏﺇﺝﺭﺍء ﺍﻝﺥ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ)ﺡﻱﺯ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ(ﺏﺍﺱﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱ ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺱﺍﺉﻝﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﻉﻝﻯ ﻭﺝﻩ ﺍﻝﺥﺹﻭﺹ ﺍغالق ﻡﺱﺍﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺍ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓﻑﻱ 0261ﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓ ﻉﺩﻡ
اإلﻡﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﺓﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺭﺵ) ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ (ﺏﺍﺱﺕ
ﺽﻱﺡ ﺍﻝﺫﻱ ﻕﺩﻡ ،الحظت األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥﻩﺏﺕﺡﻭﻱﻝ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺏﺃﻙﻡﻝﻩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ  .ﻭﺇﻉﻡاال ﻝ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺕﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻑﺭﺹ ﺡاالﺕ ﺍﻝﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ .ﻭﺱﻭﻑ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ) ،الﻱﻙﻭﻥ ﻩﻥﺍﻙ ﺃﻱ ﻉﺍﺉﻕ ﺃﻡﺍﻡ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
(ﺏﺍﺱﺕ
ﺕﻱﺡ ﺍﻝﺭﺹﺩ ﺍﻝﻡالﺉﻡ
ﻑﺍﻕﺏﺵﺃﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻡﺍﺱﻱ
ﻑﺍﺫﻕﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻝﺡﻅﺭﻑﻱﻑﺕﺭﺓ االﺕ
ﺕﺱﺕﻙﻡﻝ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺇﻥ
ﺥﻱﺭﻑﻱ .0261
ﻝﺵﺭﻱﺡﺓ األ ﺓ
ﻕﺏﻝ ﺍإلفراج ﻉﻥ ﺍ
ﺕﺡوالت ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ ﺓ
ﺕﺡﻭﻝ ﻉﻥ
ﻑﻉﻝ ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ األﻁﺭﺍﻑﻝﻝ
ﻥﺵﺃﺓﺕﻝﻕﺕﺏﺍﻝ
 .12ﺕﺕﺽﻡﻥ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ  26ﻡ
ﺏﻱﻥ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ) .ﻭ ﻩﻥﺍﻙ  12ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ (ﺃﻱﺕﺡﻭالت ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 66-ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻝﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺹﻍﺭﺓ .ﻭﻝﺩﻯ
ﺵﺉﺍﺕﺕﻁﻝﺏﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺇﺽﺍﻑﻱﺓ ﻙﺍﻡﻝﺓ ﻭﺃﺩﺭﺝﺕ ﻡﻥﺵﺉﺕﺍﻥﻑﻱ ﻉ
ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ،
ﺵﺉﺍﺕﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺭﻱﺭ ﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥ
ﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﻝ ﻩﺍ ﺃﻉﻝﻯ ﻕﻱﻡﺓ
ﺃﻭﺽﺡ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺕﺱﻥﺩ ﺃﻭﻝﻭﻱﺓ إلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ .ﻭﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ ،ﺹﻡﻡﺕ ﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻝﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﺍﻑﺭﺏﺩﺍﺉﻝﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺙﻥﺍء ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﻉﺩﻡﺕ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺏﺍﺱﺕ
616ﺏﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉ ﻡﻥ
16
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ﺱﻱﺍﻑﻱ ﺍﺱﺕﺭﺍﺕﻱﺝﻱﻩ
ﻥﺹﺭﺍ ﺃﺱﺍ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓﺕﺵﻙﻝ ﻉ
ﻑﻱ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝﺡﺍﺽﺭﻑﻱ ﺍﻝﺱﻭﻕ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ .ﻭﻉﻝﻯﺫﻝﻙﻑﺇﻥﺕﺡوالت ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍإلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﺝﺍﻡﻉﺓ .ﻭﺕﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﺇﺯﺍﻝﺓ  151.5ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺵﺉﺍﺕ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﻩﺍ ﻡﻥ
ﻥﺵﺃﺓ .ﻭﻡﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻙﻡﻱﺓ ،ﻩﻥﺍﻙ  54.7ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
616ﺏ ﺍﻝﺫﻱﻱﺱﺕﺥﺩﻡﻑﻱ  642ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕ ﻩﻝﻙ ﻩﺍ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯﺕﺡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ .ﻭﻱﻕﺩﻡ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  61ﺍﻝﺕﺍﻝﻱﻥﺱﺏ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭ ﻩﺍ ﻥﺱﺏﺓ ﻡﺉﻭﻱﺓ ﻡﻥ
ﺍﻝﺕﻱﺕﺡﺹﻝ ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ األﻁﺭﺍﻑ إلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﻭﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالﻙ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ.
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :61ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓﺏﺡﺱﺏ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ (61/10ﺃ)

ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﺱﺕهالك ﺥﻁ األسﺍﺱ ﻡﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺭﺏﻭﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙ ﻥ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
 616ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ -ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺏﻭﺍﺱﻁﺓ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﻡﺩ
ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺏﻭﺍﺱﻁﺓ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ ﺱﺏﻕ ﺃﻥ ﺡﺹﻝﺕﻉﻝﻯﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﺭﺝﺕ
ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ

ﺍﺱﺕهالﻙ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﻥﻑﺍﺩ
(ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
927.6

ﻥﺱﺏﺓ ﺍﺱتهالك ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺱﺏﻕ ﺃﻥﺡﺹﻝﺕ ﻉﻝﻯ
ﺝﺕ ﻑﻱﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ
ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﻭﺃﺩﺭ
(ﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﻡﺉﻭﻱﺓ)
6

697.8
189.5

8
29

151.5

36

54.7

100

ﺏﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓ
ﺍﻝﺕﻱﺕﻁﻝﺏﺕﺡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﺍ
ﻕﺕﺭﺡﺓ
ﺵﺉﺍﺕﺍﻝﻡ
ﺕﻕﺩﻱﺭﻱﺓﻝﻝﻡﻥ
ﻭﻱﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ 61ﺍﻝﺕﺍﻝﻱ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝ
.16
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍألخﺭﻯﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕﻑﻱ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﻡ
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺕﻕﺩﻱﺭﻱﺓ إلزﺍﻝﺓﺍﺱﺕهالكﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ.
ﺡﻝﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ
ﺕﻁﻝﺏﺕﺡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﺭ ﺓ
ﺍﻝﺕﻱ
ﻥﺵﺉﺍﺕ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :61ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑﻑﻱﺍﻝ ﻡ
ﻥﻱﻉ ﺍألﺥﺭﻯ
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺕﺹ
ﺏﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓﺏ ﻡ
ﺍ
ﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝ

ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭ
ﻭﻙﺭﺏﻭﻥ

ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺍﻝ ﻡﻡﻝﻭﻙ ﺓﻡﻝﻙﻱﺓ ﺃﺝﻥﺏﻱﺓ (ﻍﻱﺭ ﻡﺅ ﻩﻝﺓ) ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻡ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺍﻝ ﻡﻡﻝﻭﻙ ﺓﻡﺡﻝﻱﺍ(ﻡﺅ ﻩﻝﺓ)
ﻡ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ (ﻉﺍﻡﻝﺕﻥﻅﻱﻑ)
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
616ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﻡﺫﻱﺏﺍﺕ (ﻡﺥﺕﺏﺭﺍﺕ)
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ002-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺕﺏﺭﻱﺩﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ
ﺕﺭﻙﻱﺏﺍﺕ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ601-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األولى)
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ (ﻡﺩ
ﻡ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
616ﺏ

17

ﺍالﺱتهالك (ﻁﻥ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

387.8

8.83

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ (ﻁﻥ
ﺍﻝ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
160.55

68.1

8.83

160.55

28.4

7.00

127.27

21.8

5.12

46.55

1.2

5.12

73.14

1.0

7.00

350.00

97.0

9.46

86.00
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ﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝ

ﺕﻝﻕﺕ ﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ (ﻍﻱﺭ
ﺍﻝﺕﻱ
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ
ﻡ
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ)
ﻡﺩ
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األولى)
ﺕﺡﻭالتﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ( ﻡﺩ
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ
ﻱﺓ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ (ﻍﻱﺭ ﻡﺩ
ﺕﺡﻭالتﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥ
األولى)

ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭ
ﻭﻙﺭﺏﻭﻥ

ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
616ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
616ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
616ﺏ

ﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻡﺝﻡﻭﻉﻕﻁﺍﻉﺍﺕﺍﻝ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺕﺡﻭالتﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺕﺡﻭالتﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺓ
ﺥﻁ األسﺍﺱ
ﺥﻑﺽﺏﻥﺱﺏﺓ 12ﻑﻱﺍﻝﻡﺍﺉ ﺓ
ﺱﺕﻭﺭﺩﺓ
ﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁﺍﻝ ﻡ
ﻝﺱ
ﻝﻱﻭالت ﺍ
ﻝﺏﻭ
ﻥ ﻑﻱ ﺍ
ﺕﺽ ﻡ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﺍﻝ ﻡ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺏﻭﻝﻱﻭالﺕ*
ﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ (ﻡﺩﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األولى)
ﻡ
ﺏﻭﻝﻱﻭالﺕ*
ﺭﺝﺓ ﻑﻱﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األولى)
ﺕﺡﻭالتﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ (ﻡﺩ

ﺍالﺱتهالك (ﻁﻥ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

34.3

9.79

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ (ﻁﻥ
ﺍﻝ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
89.00

54.7

8.45

76.82

3.5

9.79

89.00

697.8
639.6
251.8
927.6
324.7
4.8
10.4

9.46
8.45

86.00
76.82

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﺍﻝﻥﻕﻱﺍﻝﻡﺏﻱﻥﻑﻱﺍﻝﺱﻁﻭﺭﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ.
ﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭالﺕ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ  .ﻩﺫﻩﺍﻝﻙﻡﻱﺍﺕ ﺇﺽﺍﻑﺓﺇﻝﻯﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ
ﻙﻝﻭﺭ
*ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

ﻥﻑﺍﺩ
ﺕﺙﺍﻝ ( 927.6ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ألﻍﺭﺍﺽ االﻡ
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ ﺥﻁ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝﻡﺡﺩﺩﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺍﺱ
.10
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ
ﻑﺽ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالﻙ ﻩﺍ ﻡﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  324.7ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻱﺕﻉﻱﻥ ﻉﻝﻯﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺃﻥﺕﺥ
األﻭﺯﻭﻥ)،
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﺍﻝﺕﻱ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  251.8ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻑﺽ ﻝﻉﺍﻡ .0202ﻭﺕﺯﻱﺩ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻙﻡﻱﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻙﻡﻱﺓ ﺍ
ﻕﻱﻕ ﻩﺩﻑ ﺍﻝﺥ
ﻝﺕﺡ
ﺇﺽﺍﻑﻱﺍﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  72.9ﻁﻥ
ﻑﺽﺍ
ﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﻩﺍ ﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺓ ﻭﻉﻝﻯﺫﻝﻙ ﺱﻱﺕﻉﻱﻥ ﻉﻝﻯﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺃﻥﺕﺡﻕﻕ ﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﻡﺭﺕﺏﻁ
ﺕﺙﺍﻝﻝﻉﺍﻡ  .0202ﻭﻥﻅﺭﺍ ألن ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥﻝﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺩﻑ االﻡ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﻱﺏﻝﻍ
ﺕﺡوالﺕ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏ
ﻝﺕﺯﺍﻡﺏ ﻩﺩﻑ ﺍﻝﻡﺭﺍﻕﺏﺓ ﻝﻉﺍﻡ  .0202ﻭﻝﺫﺍ،ﻑﺇﻥ ﻩﺍ
ﻝﺽﺭﻭﺭﻱ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻩﺍ ﻝال
ﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ،ﻑﺇﻥ ﻡﻥ ﺍ
 54.7ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺵﺉﺍﺕﺕﺡوالت ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ
ﻡﺅ ﻩﻝﺓﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلضافﻱﺓ ﺍﻝﻙﺍﻡﻝﺓ وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯﺫﻝﻙﻑﺇﻥﻩﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓ ﻉﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻭﻑﺭﺽ
ﺱﺕﻁﻱﻉﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﻡﻉﻅﻡ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ،ﻝﻥﺕ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻭﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺕﻱﺭﺍﺩ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﺍﻝﺡﻅﺭﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ﻉﻝﻯ ﺍﺱ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ) ﺍﻉﺕﺏﺍﺭﺍ ﻡﻥ .0261
(ﺏﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ
ﻡﻙﻱﻥ ﻡﻥﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺏﻍﻱﺓ ﺍﻝﺕ
.11
ﻝﻱﺍ ﺃﻥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡ
ﺙﻥﺍء ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ)،ﻱﺕﻉﻱﻥ ﻉﻝﻯﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡﻥ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ(ﺏﺍﺱﺕ
ﻝﻱﺍ .ﺃﻡﺍ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍ
ﺕﺡوالت ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﻥﺵﺃﺓﺏ
ﺕﺝﺭﻱﺕﺡوال .ﻭﻱﺵﻡﻝ ﺫﻝﻙ  11ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﻕﻱﻕﺕﺡﻭﻝ ﻡﺭﺡﻝﺓﺙﺍﻥﻱﺓﻑﺇﻥ ﻩﺍﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱﺓ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 67ﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱﺕﺡ
ﺍﻝﻡﻥ
ﻑﻉﻝ ﺫﻝﻙﺏﺹﻭﺭﺓ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ) ﺇالّ ﺃﻥ ﻩﺍ الﺕ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ( 10.4ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍ
ﻝﻱﺍ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﺓ
ﻱﺽﺍ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡ
ﻡﻁﻝﻕﺓ .ﻑﺝﻡﻱﻉ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  67ﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺃ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡﻝﻱﺍ
ﺏﻱﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻡﻡﺍﻱﺱﺕﺡﻱﻝ ﻡﻉﻩ ﻭﺽﻉ ﺡﺍﺝﺯ ﻭﺍﺽﺡ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻱﺍ
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ﻡﻕﺍﺏﻝﺕﻝﻙ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡ
ﻡﻕﺍﺏﻝﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ .وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯﺫﻝﻙﻑﺇﻥﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭالت ﺍ
ﻥﺵﺃﺓ .ﻭﻝﺫﺍﻱﺏﺩﻭ ﺃﻥ ﻡﻥﺍﻝﻡﻥﻁﻕﻱ ﺃﻥﻱﺅﺥﺫﺫﻝﻙﻑﻱ ﺍالعﺕﺏﺍﺭﻝﺩﻯﺕﺡﺩﻱﺩ ﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﻱﺝﺭﻱﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺕﺕﻍﻱﺭﺏﺍﻁﺭﺍﺩﻑﻱ ﻙﻝ ﻡ
ﻝﻱﺍ.
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﻡﺡ
ﻑﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ﻭﺍ
ﺵﺉﺍﺕﺕﺡﻭﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺕﻭﻝﻱ
ﻡﻥ
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ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻙﺍﻥﺕﻑﻱ ﻡﻉﻅﻡ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥ
 .11ﻭﻕﺩ ﻝﻭﺡﻅ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﻥ
ﺱﺕﻩﻝﻙ  622ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ (ﺃﻱﻱ
ﻑﺽﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺱﺕﻭﻱﺍﺕ ﻡﻥﺥ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺱﻁﺓ ﺍﻝﺡﺝﻡ،ﻱﺱﺕ ﻩﻝﻙ ﻡﻉﻅﻡ ﻩﺍ ﻡ
ﻭ
ﺕﺕﻭﺍﻑﺭ
ﺏﻱﺭﺓ ﻡﻥ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﻭ
ﻑﺓ ﻙ
ﺱﻥﻭﻱﺍ) .ﻭﻉالﻭﺓ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ،ﻑﺇﻥ ﻁﺍﺉ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 610ﺃﻕﻝ ﻡﻥ  02ﻁﻥﺍﻡﺕﺭﻱﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍ
ﺍﻝﻡﻥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻝﺩﻱ ﻩﺍ
ﻝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻱﺩﻭﻱ ﻭﻥﺱﺏﺓ ﻙﺏﻱﺭﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥ
ﺏﻱﻥ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﻉﻡ
ﺕﺕﺭﺍﻭﺡ
ﻅﺭﻭﻑ ﺥﻁ األساﺱ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓﺏ ﻩﺍ،
ﻑﻉﻭﻥﻅﺭﺍﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺡﻕﺍﺉﻕ،ﺕﺱﺍءﻝﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻉﻥ
ﻑﺽ ﻭ/ﺃﻭ ﺍﻝﻡﺭﺕ
ﺝ ﻩﺍﺯ ﺹﺭﻑ ﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺍﺡﺩ ﺃﻭﺃﻙﺙﺭﻱﻉﻡﻝﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 245fa-ﻙﺕﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕﺏﺩﻱﻝﺓ،
ﺍﻝﺝﺩﻭﻯ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ واالﺱﺕﺩﺍﻡﺓ ﺍﻝﻁﻭﻱﻝﺓ األجﻝ الخﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ االﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺥﻁﻁ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻭﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺕﺏﺩﺍﺉﻝﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻡﻥﺥ
ﺙﺕ ﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ.
ﻑﻕﺓ ﻉﻝﻱ ﺍﻩ ﻕﺩﺏﺡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺃﺥﺭﻯﺱﺏﻕﺕ ﺍﻝﻡﻭﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﺏﺩﺍﺉﻝ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓﻕﺩﻥﻭﻕﺵﺕ ﻡﻉ
ﺕﺱﺍؤالت ﺍﻝﺕﻱﺃﺙﺍﺭﺕ ﻩﺍ األﻡﺍﻥﺓ،ﺃﻭﺽﺡ ﺍﻝ
ﻭﺭﺩﺍ ﻉﻝﻯ ﻩﺫﻩ ﺍﻝ
.12
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ .ﻭﻕﺩ ﻝﻭﺡﻅ ﺃﻥﻩ الﻱﻡﻙﻥ
ﺝﻡﻱﻉ ﺃﺹﺡﺍﺏ ﺍﻝﻡﺹﻝﺡﺓ ﺥالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺓ ﻭﺃﻥ
ﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯﻑﻭﺭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﻱﺙﻱﻝﻑﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﻝﻝﺡﺍﺝﺓ إلﻉﺍﺩﺓﺕﺡﺽﻱﺭﺕﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺥﺕﻝ
ﺍ
ﺭﻭﺃﻭﻑﻱﻥ ﻡﺙﻝ HBA-
ﻭﻑﻝﻭ
ﻥﺵﺃﺓ ﻭﺍﺡﺩﺓ .ﻙﺫﻝﻙﻑﺇﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻭﻑﺭ ﻩﺍﺱﻭﻯ ﻡ
ﺵﺉﺍﺕ ﻙﺍﻥﺕﻕﻝﻕﺓ ﻡﻥ ﺃﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ الﺕ
ﺍﻝﻡﻥ
ﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕ
 2ﻭ FEA-1100ﻡﺍﺯﺍﻝﺕﻍﻱﺭﻡﺕﺍﺡﺓ لالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺏﻭﺍﺱﻁﺓﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ .ﻭﻝﺫﺍﺕﻡ ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻝﻥﻅﻡ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭ ﻩﺍ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻡﺝﺭﺏ ﺓ ﺍألكثر ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ ﻝﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 245fa-ﻭﺍ
ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻕﺕﺭﺡﺕ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻕﺩ ﺍ
ﻝﺱﺍﺉﺩﺓﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ .ﻭﺃﻙﺩ ﺍﻝ
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ األﻭﺽﺍﻉ ﺍ
ﺍﺱ
ﻝﻕﺍﺏﻝﺓﻝالﺵﺕﻉﺍﻝ.
ﻑﺥ ﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻝﺩﻱ ﻩﺍﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ واإلﺩﺍﺭﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﻱﺡﻝ ﻩﺍ ﺃﻥﺕﺵﻍﻝﺏﺹﻭﺭﺓ ﺁﻡﻥﺓ ﻉﻭﺍﻡﻝ ﺍﻝﻥ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺱﻱﺍﺱﺓ ﺡﻡﺍﻱﺓ ﻡﺕﺵﺩﺩﺓﺕﻕﻱﻡ اآلﺙﺍﺭ االجﺕﻡﺍﻉﻱﺓ ﺍﻝﺏﻱﺉﻱﺓ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓﻝﻝﺕﺡﻭﻝﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺵﻭﺍﻍﻝ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ
ﻱﻁﺏﻕ ﺍﻝ
ﻭ
ﺕﺏﻁﺏ ﻩﺍ ﻡﻥ
ﻕﺕﺭﺡﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﻡﺍﻱﺭ
ﻕﻱﻕﺱﻱﺍﺱﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥﺍﺕ،ﺱﺕ
ﻥﺵﺃﺓﻑﻱﺕﺡ
ﻑﺍﻕ ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻱﺫ.ﻭﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓ ﺇﺥ
ﺏاألﻡﺍﻥﻕﺏﻝ ﺍﻝﺕﻥ
ﻑﻱﺫﻱﺓ .ﻭﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ الﻱﻡﻙﻥﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻝﻥﻅﺭ ﻡﻥ ﺝﺍﻥﺏ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﺕﻉﺩﻱالتﻑﻱ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻭﺕﻕﺩﻱﻡ ﻩﺍ ﻝ
ﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﻱﺍﻩ
ﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕ (ﻡﺙﻝﻥﺕﻱﺝ ﺓﻝﺹﻍﺭ ﺍﻝﺡﺝﻡ ﻭ/ﺃﻭﻥﻕﺹ االﺵﺕﺭﺍﻙﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻝﻝﺕﺵﻍﻱﻝﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-ﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﻩﺍﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻑﺽﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻝﺏﺍﺕ ﺍﻝﻉﺯﻝ)،ﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﻡﻥﺥ
(ﻡﺙﻝﻡﺕﻁ
ﺕﻱﺡﻝ ﻩﺍ ﺇﺩﺥﺍﻝ ﻩﺍ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺱﻭﻕﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ خالﻝﻑﺕﺭﺓ ﺯﻡﻥﻱ ﺓ
ﻝﻥﻅﻡﺱﺕﻙﻭﻥﻑﻱ ﻭﺽﻉﻱ
ﻡﺝﺭﺏﺓﻭﻍﻱﺭﻕﺍﺏﻝﺓﻝالﺵﺕﻉﺍﻝ ،ﻭﺃﻥﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﻥﻑﺥ ﺃﺥﺭﻯ)ﻝﻝﺕﻕﻝﻱﻝ ﺇﻝﻯ ﺃﺩﻥﻯ ﺡﺩ ﻡﻥ
ﻑﺓ ﻡﻉ ﻉﻭﺍﻡﻝ
ﻑﻱﺕﻭﻝﻱ
ﻑﺽﺓ (
ﻕﺹﻱﺭﺓ .ﻭﻡﻥ ﺍﻝﻡﺱﺕ ﻩﺩﻑ ﺇﺩﺥﺍﻝ ﺍﻝﻡﺱﺕﺡﺽﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ ﻭﺍﻥﺏﻉﺍﺙﺍﺕ ﻡعادالتﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ.
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺍﻝ
ﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﻉﻥﻁﺭﻱﻕﺏﻱﻭﺕ
ﻥﺵﺃﺓ ﻭﺏﻉﺙﺏﺍﺱﺕ
ﺯﺍﺭ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ،خالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩ ﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ،ﻉﺩﺩ  64ﻡ
.11
ﺵﺉﺍﺕ ﻭﺥﻁﻭﻁ
ﻥﺵﺍء ﺍﻝﻡﻥ
ﻥﺵﺃﺓ ﺃﺥﺭﻯ .ﻭﺕﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺝﻡﻉﺓ ،ﺽﻡﻥ ﺝﻡﻝﺓ ﺃﻡﻭﺭ،ﺕﺍﺭﻱﺥ ﺇ
ﺍﻝﻥﻅﻡ ﺇﻝﻯ  661ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻥﺕﺍﺝ ﻭﻡﻝﻙﻱﺓ ﺍﻝﻡﻥﺵﺃﺓ ،ﻭﻡﻉﺩﺍﺕ ﺥﻁ ﺍألساﺱ ﻭﻡﺱﺕﻭﻱﺍﺕ اإلﻥﺕﺍﺝﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
اإل
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 616-ﺏ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ .ﻭﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ
616ﺏ ،ﻭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺓﻝﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺏﻡﺍﻑﻱﺫﻝﻙ ﺍﻝﻡﻥ
ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﻡﺝﻡﻉﺓ ﻭﺍﻝﺕﻱﺕﻡﺕﺡﻝﻱﻝ ﻩﺍ ،ﺃﻉﺩ ﺍﻝ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﻝﻙﻱﺓ
ﻥﺵﺃﺓ (ﺃﻱ ﺍﻝﻡﻥﺵﺃﺓﻕﺏﻝ 06ﺱﺏﺕﻡﺏﺭ /ﺃﻱﻝﻭﻝ  )0227ﻭﺍﻝﻡﻝﻙﻱﺓ (ﺃﻱ ﺥﺹﻡ ﻉ
ﻝﻕﻁﻉ ﺍﻝﻡﺡﺩﺩﻝﻝ ﻡ
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯﺕﺍﺭﻱﺥ ﺍ
ﺍﺱ
ﺏﻱﺭ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ،ﻭﺍﻝﺕﻱﻝﻡﻱﺕﻡ ﺯﻱﺍﺭﺓ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﻩﺍ خالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩ
األجﻥﺏﻱﺓ) .ﻭﻥﻅﺭﺍﻝﻝﻉﺩﺩ ﺍﻝﻙ
ﺵﺉﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ،ﻡﻥ ﺃ ﻩﻝﻱﺓ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ،ﻝﺩﻯﺕﻥ
ﺕﺭﺡﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥﻱﺕﺡﻕﻕ ﺍﻝ
ﺥﻁﺓ  ، HPMPﺍﻕ
ﻝﻱﺍ ﺱﻭﻑﻱﻉﺍﺩ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ ﺍألﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﻕﺩ ﺃﺩﺭﺝﺕ ﻡﺍﺩﺓ
ﺉﻱﺍ ﺃﻭ ﻙ
ﺏﻱﻥ ﻉﺩﻡ ﺃ ﻩﻝﻱﺕ ﻩﺍ ﺝﺯ
ﻥﺵﺃﺓﻱﺕ
ﺕﺏﻁﺏﺃﻱ ﻡ
ﺍﻝﻡﺭ
ﻑﻱﺫﻱﺓ.
ﺏﻱﻥ ﺡﻙﻭ ﺓﻡ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﻑﺍﻕ
ﻯ ﻑﻱ ﻡﺵﺭﻭع االﺕ
ﻡﻭﺡﺩﺓﺏ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡﻉﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻙﻉﺍﻡﻝﻥﻑﺥﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻥﻅﺭﺍ ألن ﺝﻡﻱﻉ ﻡﻥ
.17
ﺕﻭﺱﻁﺓ ﺍﻝﺡﺝﻡ ،.ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻉﺩﻱﺩ ﻡﻥ ﻩﺍﻝﺩﻱﻩ ﺝ ﻩﺍﺯ ﺃﻭﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺹﺭﻑﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺏﺍﻝﺽﻍﻁ
ﺕﺹﻥﻑ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﻩﺍﺹﻍﻱﺭﺓ ﺃﻭ ﻡ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  12.35ﺩﻭالر
ﻑﺽ ﺃﻭ ﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱﻑﻱ ﺥﻁﻭﻁ األساﺱ ﺍﻝﺥﺍﺹﺏ ﻩﺍ،ﻑﺇﻥ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍإلضافﻱﺓ ﺍﻝﻡﻕﺩﺭﺓ ﺍ
ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻝﺏﺍﻝﻍ  9.79ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ .وخالﻝ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﺱﺕﻉﺭﺍﺽ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﺕﺯﻱﺩ ﻉﻥ ﺍﻝﺡﺩ األﻕﺹﻯ ﺍ
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ﺱﺕﻭﺩﻉﺍﺕ
ﻝﻕﻁﻉ ﺍﻝﺭﺉﻱﺱﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻉﺩﺍﺕ ﻡﺙﻝ ﻥﻅﻡﺕﺥﺯﻱﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﻭﺍﻝ ﻡ
ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ،الحظﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍ
االحﺕﻱﺍﻁﻱﺓ ،ﻭﺍﻝﺕ ﻩﻭﻱﺓ ﻭﻥﻅﻡ األﻡﺍﻥ ﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﻭﺍﻝﻡﺭﺍﺝﻉﺓ ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﺕﻡﺍﺙﻝ ﺃﻭﺕﻕﻝ ﻉﻥ ﺍﻝﺕﻕﺩﻱﺭﺍﺕﻑﻱ
ﺵﺉﺍﺕ األخرى ﺍﻝﻡﻭﺍﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ.
ﺍﻝﻡﻥ
ﺕﺭﺡﺕ ﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺕﻕﺩﻱﻡ ﺝ ﻩﺍﺯﺹﺭﻑ ﺭﻍﺍﻭﻱﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱﻝﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻝﺩﻱ ﻩﺍ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
 .14ﻭﺍﻕ
ﻝﻱﺍﺕ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻝﺩﻱ ﻩﺍ ﻉﻡ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﺽﻍﻁ ،ﻭﺕﻡﻭﻱﻝ 22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺝﻩﺍﺯ ﺹﺭﻑ ﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱﻝﻝﻡﻥ
ﺹﺭﻑ ﻡﻥﺥ
ﻱﻱﺭﺕﺡﺩﻱﺩ ﺝ ﻩﺍﺯ ﺹﺭﻑ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻡﻉﺍ
ﺕﻕﺍءﺍ ﻝﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ .ﻭﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ ،ﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻡﻉ ﺍﻝ
ﺥﻝﻁﻱﺩﻭﻱ ﻡﻡﺍﻱﺵﻙﻝ ﺍﺭ
ﺕﻑﻕ ﺃﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺝ ﻩﺍﺯ
ﻥﺵﺃﺓ ﻭﻙﺍﻥ ﻡﻥ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺱﻱﻕﺩﻡ (ﺝﺩﻱﺩ ﺃﻭ ﻡﻉﺍﺩﺕﻩﻱﺉﺕﻩ) ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻅﺓ ﻉﻝﻯ ﻥﻭﻉﻱﺓ ﺍﻝﻉﺯﻝ ﺍﻝﻡﺕﺡﻕﻕﻑﻱ ﻡﻉﺩﺍﺕ ﺥﻁ ﺍألﺱﺍﺱ ﺇالّﻑﻱ
ﺍﻝﺹﺭﻑﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ ﻝﻥﻱﻙﻭﻥ ﺽﺭﻭﺭﻱﺍ ﻝﻝﻡﺡﺍ
ﺕﺝﺍﺭﻱ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ
ﺡاالت ﺇﺩﺥﺍﻝ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺃﻭ ﺡﻱﺙﻡﺍﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﻉﺯﻝ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﻱ ﻡﻉﻱﺍﺭﺍﺏﺍﻝﻍ األ ﻩﻡﻱﺓ (ﺃﻱﻑﻱ ﺍﻝ
ﻑﺽ
ﺙﻝﺝ).ﻭﺱﻭﻑﻱﻕﺩﻡ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ إلﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺹﺭﻑﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻭﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝ
ﻥﻱﺍﺕ ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﻥﺵﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺱﺕﺥﺩﻡﺕﻕ
ﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﺍﻝﻡﺥﺕﺍﺭﺓ.ﻭﻑﻱ ﺡاالت ﺍﻝ ﻡ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺍﻑﺭﺓﻝﺩﻯ ﺍﻝﻡﻥ
ﻑﺽ ﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﺝﻡﻱﻉ
ﻑﺓ ﺝ ﻩﺍﺯ ﺹﺭﻑ ﻭﺍﺡﺩ ﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺍﻝﻱﺩﻭﻱ ﻝﻥ ﻱﻕﺩﻡ ﺱﻭﻯ 22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺕﻡﻭﻱﻝ ﺕﻙﻝ
ﻑﺓ ﺝ ﻩﺍﺯ ﺹﺭﻑ
ﺙﻝﺝ ﺡﻱﺙ ﻝﻥﻱﻕﺩﻡ ﺱﻭﻯ 22ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥﺕﻙﻝ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﻭﺹﻥﺍﺩﻱﻕ ﺍﻝ
ﺙﻥﺍء ﺍﻝ
االﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕﺏﺍﺱﺕ
ﻑﺓ ﺝ ﻩﺍﺯ ﺍﻝﺹﺭﻑﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ
ﻑﺽﺕﻙﻝ
ﻱﺽﺍ ﻉﻝﻯ ﺥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃ
ﺍﻕﺵﺍﺕ،ﻭﺍﻑﻕ ﺍﻝ
ﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ .وخالﻝ ﺍﻝﻡﻥ
ﻑﺓ ﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺹﺭﻑ
ﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺇﻝﻯ ﺡﺩ ﺃﻕﺹﻯﻕﺩﺭﻩ  150,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ،ﻭﺕﻉﺩﻱﻝﺕﻙﻝ
ﻑﺽ ﻭﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻉﺍﻝﻱ ﺇﻝﻯ ﺡﺩ ﺃﻕﺹﻯ ﻕﺩﺭﻩ  9,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ.
ﺏﺍﻝﺽﻍﻁ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻙﻱﺍ ﻡﻉ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  16,429,873ﺩوالﺭﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻡﻥﺍﻕﺵﺍﺕ،ﺍﺕ
ﻭﻥﺕﻱﺝﺓﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝ
.12
ﺏﻱﻥﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  62ﺃﺩﻥﺍﻩ .ﻭﻥﻅﺭﺍ ألن ﻕﻱﻡ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺇﺝﻡﺍﻝﻱﺓﺕﺏﻝﻍ  10.93ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡ
ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺕﺯﻱﺩ ﻉﻥ ﺍﻝﺡﺩ األﻕﺹﻯ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍ  6.23ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺡﺩ ﻭ 7.83ﺩوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ
ﺍﻝﻭﺍﺡﺩ ﻭ 16.86ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺡﺩ عالﻭﺓ ﻉﻝﻯ 02ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓﺇﺽﺍﻑﻱﺓ إلﺩﺥﺍﻝ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ
ﻑﺓ
ﻙﻱﺍ ﻡﻉ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﻝ
ﻑﺽﻑﻱ ﻩﺍ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ ﺍالﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ)،ﺕﻁﻝﺏ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ  12,227,938ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﺕﻥﺥ
ﻝﺏﺍﻕﻱ.
ﺵﺍﻡﻝﺓﺕﺏﻝﻍ  8.13ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ.ﻭﺱﻭﻑﺕﻕﺩﻡ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺕﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯﺕﻡﻭﻱﻝ ﻥﻅﻱﺭ ﺃﻥﺕﻁﻝﺏ ،ﻡﻥ خالﻝ ﻉﻥﺹﺭ
 .22ﻭﺃﻭﺽﺡ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻩ ﺱﻱﻡﻙﻥ ﻝﻝﻡﻥ
ﻑﻭﺍﺉﺩ ﻭﺃﺱﻉﺍﺭ
ﻑﺕﺭﺍﺕ ﺱﻡﺍﺡ ﻝﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ  ،ﻕﺭﻭﺽﺍﺏ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺱﻑﺭ ﻉﻥ
ﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺱﻭﻑﻱ
ﻑﻉﻝ .وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯﺫﻝﻙ،ﻑﺇﻥ ﺍﻝ
ﻑﺍﺉﺩﺓﺕﻡﻱﻱﺯﻱﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﻭﻙﻱﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﺡﺩﺩﺏﺍﻝ
ﻑﺽ ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﺥﺍﻡ ﺏﻡﺏﻝﻍ  65,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺱﻥﻭﻱﺍ.ﺏﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓ ﺏﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ ﺍﺥﺕﺍﺭﺕ
ﺥ
ﻑﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﺩﻱﺭﻱﺓ ،ﻉﻝﻯ ﻉﺍﺉﺩ ﻩﺍ
ﻝﺹﻍﻱﺭﺓ ﺃﻥﺕﺡﺹﻝ،ﺏ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭ
ﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 245fa-ﻭﻱﻡﻙﻥ ﻝﻡﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻝﻱﺍﺕ
ﻑﻱ االﺱﺕﺙﻡﺍﺭ خالﻝﺙالث ﺇﻝﻯ ﺃﺭﺏﻉﺱﻥﻭﺍﺕ ﻭ ﻩﻭ األﻡﺭ ﺍﻝﻡﻡﻙﻥﺏﺍﻝﻡﻉﺍﻱﻱﺭ ﺍﻝﺹﻥﺍﻉﻱﺓ .ﻭﻱﺕﻭﻕﻉ ﺃﻥﺕﺱﺕﻙﻡﻝ ﺝﻡﻱﻉ ﻉﻡ
ﺕﺱﻕ ﻡﻉ ﺱﻱﺍﺱﺓ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ ﺏﻍﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ األﻭﻝ  0262ﻭ ﻩﻭ ﻡﺍﻱ
ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺏﺡﻝﻭﻝ ﺩ
ﺕﻱﺭﺍﺩ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥ ﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﻑﻱ ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ،ﻭﻉﻝﻯ ﺍﺱ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺙﻥﺍء ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ)ﺏﺩءﺍ ﻡﻥ ﺃﻭﻝﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ .0261
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ (ﺏﺍﺱﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻥﻅﻡ
ﺍﻝﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﻡﺕﺹﻝﺓﺏﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﻑﺍﺩ
ﻑﺭ ﻉﻥ ﺇﺯﺍﻝﺓ  4.4ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺱﻭﻑﻱﺱ
الحظت األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥ ﻉ
.26
ﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ ﻡﻥ خالﻝﺕﺯﻭﻱﺩ ﻩﺍﺏﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ إلﺩﺥﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﻑﻱ  21ﻡ
األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻱﺡﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ ﺱﺭﻉﺓ ﺇﺩﺥﺍﻝ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالﺕ
ﺏﻭﻝﻱوالﺕ ﺝﺩﻱﺩﺓ ﻉﻥﻁﺭﻱﻕ ﻡﻭﺭﺩ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍﻝﺫﻱﻱﺕﻉﺍﻡﻝﻭﻥ ﻡﻉﻩ ،ﻙﻡﺍ ﺱﻱ
ﻭﻑﺭ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﺱﻭﻑﺕ
ﻑﻱﺫ ﺥﻁﺓ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ .ﻭﻕﺩ ﺍ
ﺱﻱﺭﺕﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 245fa-ﻝﺕﻱ
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﺽﻑﻱ ﻩﺍﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍالحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﺡﺕﻯﺕﺕﻡﻙﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺏﻱﻭﺕ ﻡﻥ
ﻝﻥﻅﻡﺏﺵﺃﻥ ﺍﻝﺏﺩﺍﺉﻝ ﺍﻝﺕﻱﺕﻥﺥ
ﻱﺽﺍ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍ
ﺃ
ﺙﻥﺍء
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺍﺕ ﻉﻝﻯ االﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﺃ
ﻑﺭ ﺍﻝﺏﺩﺍﺉﻝ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻥﻱﺍ ﻭﺍﻕﺕﺹﺍﺩﻱﺍ .ﻭﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓﺕﻭﺍ
ﺇﺩﺥﺍﻝ ﻩﺍ ﻉﻥﺩﻡﺍﺕﺹﺏﺡ ﻡﻡﻙﻥﺓﺕﻕ
ﺉﺩﻑﻱ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ،ﺱﻭﻑﺕﻕﺩﻡ.
ﻝﺱﺍ ﺓ
ﺕﻁﺏﻕ ﻑﻱ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍ
ﺕﺙﺍﻝﻝﻝﻡﺕﻁﻝﺏﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺱ
ﺕﻥﺍﻑﺱﻱﺓ واالﻡ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺏﺃﺱﻉﺍﺭ
ﺕﻥ
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ خالﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ
ﻥﺵﻁﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩ ﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺃ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﻡ
ﺥﻁﺓ HPMP
ﻥﺵﻁــ ﺓﻑﻱ ﻕﻁــ ﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡــﻥ
ﻑﺓ اإلجﻡﺍﻝﻱــ ﺓ لأل
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﺍ
.20
ﺥﻁــ ﺓ HPMPﺏﻡﺏﻝﻍ  12,466,240ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱــﺍ ( 12,227,939ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱــﺍ ﻝﺕﻡﻭﻱــﻝ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺯﺍﺉﺩﺍ
ﻑﺓﺕﺏﻝﻍ  8.22ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ
ﻡﺏﻝــﻍ  238,301ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ)ﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﻝ
ﺍﻝﻡﺏﻱﻥ ﺃﺩﻥﺍﻩ.
ﻥﺵﻁﺓ ﺍإلزﺍﻝﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓ
ﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ أل
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  62ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلجﻡﺍﻝﻱ ﺓ ﺍﻝﻡﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻕﻁﺍﻉ
ﺍ

ﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﺏﺡﺱﺏ ﺍ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻡﻭﻉ ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻡﺝ
245fa
ﻝﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ
ﻡﻭﻉ ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍ
ﻡﺝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺏﺡﺱﺏﺍﻝﻕﻁﺍﻉ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥﺍﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﻝﺏﻭ
ﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻝﻱﻭﺭﻱﺙﺍﻥ
ﻝﺏﻭ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ ﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺍﻝﻡﺝ
ﻝﺝﺍﺱﺉ ﺓ
ﺍ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﻡﺭﻥ ﺓ
ﻝﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﻡﺭﻥ ﺓ
ﺍﻝﻡﺝ
ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ ﺍألدﻱﻡﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻡﻱﺍﻩ
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺫﺍﺕ األدﻱﻡ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺍﻑﻱ ﺓ
ﻱﺽﺍﺕ ﺇﺽ
ﺕﺥﻑ
ﺏﺍﻝﻍﺓ
ﻥﺵﺃﺓ
ﻝﺕﺡﻭﻱﻝ  21ﻡ
ﻝﺕﻕﻥﻱﺓ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍ
ﻝﺹﻍﺭ ﻭﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ
ﺍ
ﻥﺵﺉﺍﺕ ﻍﻱﺭﺍﻝﻡﺅﻩﻝ ﺓ
ﺍﻝ ﻡ
ﻱﺽﺍﺕ
ﻝﺕﺥﻑ
ﻡﺝﻡﻭﻉﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﻭﺍ

ﻉﺩﺩ
ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ

ﺍﺱتهالك ﺥﻁ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻙﺭﺏﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻥ141-ﺏ
(ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ)
2111

ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥ
ﻑﻱ
ﺏﻭﻝﻱﻭالﺕ
ﺍﻝ
ﺱﺍﺏﻕﺓ
ﺍﻝ
ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ
ﺍﻝ

ﺍﻝﻡﺝﻭﻉ
(ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ)

ﺍﻝﻡﺝﻭﻉ
(ﺏﺍﻝﻁﻥ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺕﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺱ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)

ﻱﻙﻱ
ﺡﺱﺍﺏ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺏﺍﻝﺩﻭالﺭ ﺍألﻡﺭ
ﻑﻱﺓ
ﺕﻙﻝﻑﺓ ﺍإلﺽﺍ
ﺍﻝ
ﻙﻱﺓ
ﻡﻉ ﺥﺹﻡ ﻡﻝ
ﺍﻝﺏﻝﺩﺍﻥﻍﻱﺭ
ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓ ﺏﺍﻝﻡﺍﺩﺓ 5

ﺍﻝﺡﺩ ﺍألﻕﺹﻯ
ﻱﻝ ﺏﺍالﻉﺕﻡﺍﺩ
ﻝﺕﻡﻭ
ﻝ
ﻝﻕﻱ ﻡﺓ
ﻉﻝﻯ ﺍ
ﺍﻝﻕﺹﻭﻯ (ﺩﻭالر
ﻱﻙﻱ)
ﺃﻡﺭ

ﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ
ﺍ
ﺹﻥﺩﻭﻕ
ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺕﻉﺩﺩ ﺍألطﺭﺍﻑ
ﺍﻝﻡ
ﻱﻙﻱ)
(ﺩﻭالر ﺃﻡﺭ

ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ
ﺍﻝﻱﻑ
ﺕﻙ
ﺍﻝ

23
103

559.3
776.6

80.4
54.4

639.6
831.0

70.36
91.41

8,690,516
7,500,046

6,261,816
6,655,407

6,261,816
5,726,811

5
131

32.4
1,368.3

0.3
135.0

32.7
1,503.3

3.60
165.36

239,311
16,429,873

356,225
13,273,448

239,312
12,227,939

23
99
122

559.3
760.1
1,319.3

80.4
54.4
134.8

639.6
814.5
1,454.1

70.36
89.59
159.95

8,690,516
7,255,655
15,946,171

6,261,816
6,377,314
12,639,130

6,261,816
5,482,420
11,744,236

9.79
6.73
8.08

4
4

24.8
24.8

0.3
0.3

25.0
25.0

2.76
2.76

176,076
176,076

195,055
195,055

176,076
176,076

7.03
7.03

4
1
5

16.5
7.7
24.1

0.0
0.0
0.0

16.5
7.7
24.1

1.81
0.85
2.66

244,391
63,236
307,627

278,093
161,169
439,262

244,391
63,236
307,627

14.82
8.27
12.74

131

1,368.3

135.0

1,503.3

165.36

16,429,873

13,273,448

12,227,939

8.13

53

1.3

3.1

4.4

0.48

238,301

n/a

238,301

1
185

9.3
1,378.9

138.1

9.3
1,517.0

1.02
166.87

unknown
16,668,174

0
12,466,240

ﺏﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺕﺏﻁﺓ
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺭ
ﺍﻝ
ﻑﺭﻉﻱﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ
ﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍإلزﺍﻝﺓﻑﻱ ﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺵﺃﻥ ﺃ
ﻝﺕﺍﻝﻱﺓ ﻡﻉ ﺍﻝ
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍ
 .21ﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺍﻝ
ﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ  ،ﻭﺍﺥ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﺏﻱﻥﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻕﺽﺍﻱﺍ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻭﺕﻡﻭﻱﻝﺕﺡﻭﻱﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻡﺏﺍﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭﻩ ﺝﺯءﺍ ﻡﻥ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﺍﻝ
ﻝﺵﺍﻡﻝ ﺓ ،ﻭعالقﺓ ﺍإلزﺍﺓﻝ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺏ ﻩﺩﻑ االﻡﺕﺙﺍﻝﻝﻉﺍﻡ .0262
ﺍ

21
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ﺕﺙﺍﻝﻝﻉﺍﻡ 0262
عالقﺓ ﺍإلزﺍﺓﻝ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺏهدف االﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ
ﺃﺏﻝﻍﺕ ﺥﻁﺓﺏﺃﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
.21
ﻱﺕﺝﺍﻭﺯ 62ﻑﻱ
ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﻡﺍ ال
ﻱﻱﻥ
ﻡﺍﻝﻙﻱﻥﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺱﻱﺕﻡﺕﺡﻭﻝ ﻩﺍ خالﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﺃﻱﺕﻝﻙ ﺍﻝﺕﻱﺕﻥﺕﻡﻱﺏﺹﻭﺭﺓ ﺱﺍﺡﻕﺓ ﻝ
ﻝﻕﻁﺍﻉﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓ
ﺵﺉﺍﺕ األخﺭﻯﻑﻱ ﺍ
ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍالﺱﺕهالﻙﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء.ﻭﻑﻱﺡﻱﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﻥ
ﻥﺕﺝﺍﺕ ﻩﺍﻑﻱ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱﺍ ﺃﻭﺏﺡﺩ ﺃﺩﻥﻯ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻝﻙﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﻕﻭﻡﺏﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻑﻱ ﻍﺍﻝﺏ األﻡﺭ ألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﺕﺹﺩﻱﺭ،ﻑ ﻩﻱﺕﺏﻱﻉﺏﻉﺽ ﻡ
ﺕﻥﺍﻭﻝ ﻩﺍ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺍﻝﺱﻭﻕ ﺍﻝﻭﻁﻥﻱﺓ ﻭﻱﺕﺝﻩ ﻉﺩﺩ ﻡﻥ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﺕﻱ ﺱﺕ
ﻑﺽ
ﻑ ﺓﻑﻱ ﺱﻭﻕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ،ﺏ ﻩﺍ ﻡﺵﺭﺏﺡ ﻡﻥﺥ
ﻑﺽ ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻁﺭﻑ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ
ﻑﺓ ﺍإلﻥﺕﺍﺝ ﻙﻡﺍ ﻩﻭ ﻡﺕﻭﻕﻉﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓ ﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻡﻥﺍﻕﺵﺓﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓﺯﻱﺍﺩﺓﺕﻙﻝ
والﺕﺱﺕﻁﻱﻉ ﺍﻝ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺵﺏ ﻩ
ﺕﺏﻁﺏﺍﻝ
ﺵﺉﺍﺕﻱﺭ
ﺏﻕﺍء االﻕﺕﺹﺍﺩﻱ ﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﻥ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥﻱﺯﻱﺩ ﺍﻝﺱﻭﻕﺏﺃﺱﺭﺓ األﺱﻉﺍﺭ .ﻭﻙﺍﻥ ﻡﻥ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﻝﻕﻁﺍﻉﺏﺃﻙﻡﻝﻩﻝﻱﺱﻕﺍﺩﺭﺍﻑﻱ ﺍﻝﻭﻕﺕ
ﻭﻑﻕﺍﻝﺥﻁﺓ ،HPMPﻑﺇﻥ ﺍ
ﺍﻝﺕﻝﻕﺍﺉﻱﻝﺹﻥﺍﻉﺓ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺍﻝﺏﻝﺩ.ﻍﻱﺭ ﺃﻥﻩ
ﻱﻱﺭ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺏﺩﻱﻝﺓ .ﻭﻝﺫﺍﻑﺇﻥ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓﺕﻉﺕﻕﺩ ﺃﻥﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺍﻝﺡﺍﺽﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻍ
ﺍﻕﺕﺭﺡﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻝﻝﺱﻭﻕﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﻩﺫﻩ األج ﻩﺯﺓ الﻱﻡﻙﻥ ﺃﻥﻱﺕﻡﻕﺏﻝ  ،0262ﻭ
ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ّ
ﺥﻁﺓ  HPMPﻉﺩﻡ ﺇﺝﺭﺍءﺕﺡﻭﻱﻝ ﻝﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﻱﻥﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﺇال ﺥالﻝ ﻉﺍﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﻉﺍﻡ .0261
 0262ﻭ 0261ﻝﻙﻱﺕﻙﻭﻥ ﻡﺱﺕﻉﺩﺓ إلﻥﺕﺍﺝ ﻭﺡﺩﺍﺕ ﻍﻱﺭ ﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﺱﻱﺕﻡﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ
ﺙﻱﺭﺍﺕ ﻉﻝﻯ االﺱﺕهالكﻑﻱ ﺍﻝﺏﻝﺩﻑﻱ 0262ﺕﻕﻭﻡ ﺍﻝﻡﻥ
ﻭﺏﻍﻱﺓ ﺃﻥﻱﻙﻭﻥﻝﺫﻝﻙﺕﺃ
ﺕﺕﻭﻕﻑ ﻉﻥﺩﺉﺫ ﻉﻥ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ األﻭﻝ 0261ﺙﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻕﺏﻝ  16ﺩ
ﺕﺥﺯﻱﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺹﻭﺭﺓﺇﻑﺭﺍﺩﻱﺓﺏ
ﻑض االﺱﺕهالك فﻱ ﺍﻝﺏﺩﻝ ﻑﻱ  0262ﻭﻡﺍﺏﻉﺩﻩ.
ﺵﺭﺍء ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ﻭﻡﻥﺙﻡ ﺥ
ﻑﻕ ﻩﺍﻕﺏﻝ
ﺕﻕﺍءﺏﻡﺭﺍ
ﺕﻱﺡﻝﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺕﺭﻙﻱﺏ ﻡﻉﺩﺍﺕ ﺝﺩﻱﺩﺓ ﻭﺍالر
ﻑﻱﺫﻕﺩ ﻭﺽﻉﺏﻁﺭﻱﻕﺓﺕ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺕﻥ
ﻭﺃﺵﺍﺭ ﺍﻝ
.22
ّ
ﻑﺩﺓ ﻝألﻭﺯﻭﻥ ﺇال ﺃﻥ ﻩﺍ ﺕﺕﻭﻕﻑ ﻑﻕﻁ ﻉﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
 0262ﻝﺕﺕﻡﻙﻥ ﻡﻥﺍﻭﻝﺓ ﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻡﻥ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﻥ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ
ﻱﺕﺝﺍﻭﺯﺫﻝﻙ األﻭﻝ ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﻡﺝﺭﺩ ﺃﻥﺕﺱﻡﺡ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺱﻭﻕﺏﺫﻝﻙ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ال
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻡﻥ ﺥﻁﻭﻁ
ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ  0267ﻉﻥﺩﺉﺫﻑﻕﻁ ﺱﻱﻡﻙﻥﺭﻑﻉ ﺍﻝﻡﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺕﺏﺩﻝﺓ ﺍﻝﻡﺥﺹﺹﺓ ﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺕﺍﺝ
ﺕﺥﺩﻡ األﻡﺍﻥﺓﻑﻱ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕ ﺓ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﻱﻥﺕﻕﻝ ﺍإل
ﺽﻱﺡ،ﺕﺱ
ﻥﺕﺍﺝ ﻭﺕﺩﻡﻱﺭ ﻩﺍﺕﺡﺕ ﺇﺵﺭﺍﻑ .وألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﺕﻭ
اإل
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝﺫﻱ ﺱﻱﺕﻡﻑﻱﻩ
ﺏﺹﻭﺭﺓ ﻙﺍﻡﻝﺓ ﻭﻡﺱﺕﺩﺍﻡﺓ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻯ ﻑﺕﺭﺓ ﻉﺍﻡﻱﻥ.
ﺯﻝﻕ ﻑﻱ ﺍﻝﻭﺍﻕﻉ ﻉﻝ
ﻑ ﻩﻭﻡ ﻕﺩﻱﻥ
ﺕﺡﻭﻱﻝﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡ
ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﻉﻝﻯﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺡﻕﻱﻕﺓ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﺕﺥﺯﻱﻥﻝﺽﻡﺍﻥ ﺇﻥﺕﺍﺝ األج ﻩﺯﺓﺏﻉﺩ ﻉﺍﻡ 0262ﻕﺩ ﺃﺩﺥﻝﻑﻱ
ﻑ ﻩﻭﻡ ﺍﻝ
ﻭﺃﺵﺍﺭﺕ األﻡﺍﻥﺓﻑﻱﺕﺡﻝﻱﻝ ﻩﺍﻝﻝﻭﺽﻉ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﻡ
.21
ﺏﺡﺭﻱﻥ خالﻝ ﺍالجﺕﻡﺍﻉ ﺍﻝﺥﺍﻡﺱ ﻭﺍﻝﺱﺕﻱﻥ.ﻭﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻕﺕ
ﻕﺵﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱ ﺩﺍﺭﺕﺏﺵﺃﻥ ﺥﻁﺓ  HPMPﻝﻝ
ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﺕﺏﺍﺭﻩ ﻁﺭﻱﻕﺍ ﻡﻡﻙﻥﺍﻝﻝﺕﻕﺩﻡﻑﻱ ﺍﻝﺡاالﺕ ﺍﻝﺕﻱ الﻱﻡﻙﻥﻑﻱ ﻩﺍ ﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑ ﻩﻭﻡﺏﺍﻉ
ﻥﻭﻕﺵ ﺍﻝﻡ
ﺙﻥﺍءﺍ ﻭﻱﺏﺩﻭﺏﺩﻭﻥ ﺃﺡﻙﺍﻡﺇﺽﺍﻑﻱﺓ ﻍﻱﺭ
ﺕﺙﺍﻝﻑﻱﺱﻥﺓ ﻡﻉﻱﻥﺓ.ﻍﻱﺭ ﺃﻥ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻥﻩﺝﻱﻅﻝ ﺍﺱﺕ
ﻑﻱﻭﻕﺕﻱﺡﺩﺙﻑﻱﻩﺁﺙﺍﺭ ﻉﻝﻯ االﻡ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﺡﺩﺙ ﻉﻕﺏ ﻡﺩﺓ
ﻱﺽﺍﺕ ﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓﺕﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ األ
ﻑ
ﻑﺍﻕ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ األﺩﺍءﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺕﺥ
ﺕﺱﻕ ﻡﻉﻥﻩﺝ ﺍالﺕ
ﻡ
ﻥﺵﻁﺓ ﻩﻱ ﻙﻡﺍﻱﻝﻱ:
ﺹ ﻑﺇﻥ ﻩﺫﻩ ﺍأل
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ .HPMPﻭﻑﻱ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺡﺍﻝﺓ ﺍﻝﺥﺍ ﺓ
(ﺃ)

ﺕﺱﻭﻱﻕ ﺝﻡﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ
ﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﺍﻡ  0267ﻉﻝﻯ ﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭ
ﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱ ﺓ ،ﻡﻡﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﺕﻱﺕﻕﻝ ﻉﻥ  14.5ﻙﻱﻝﻭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻡﺥﺹﺹﺓ ﻝﻝﺱﻭﻕ ﺍ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ؛
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥ
ﺱﻱﺍﻝ
ﺕﺏﺭﺵﺭﻁﺍ ﺃﺱﺍ
ﻱﻉ

(ﺏ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﺫﻱﺕﺥﺯﻥﻩ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻝﺹﺍﺭﻡﺏاالﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻡﻁﻝﻕ ﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
االﻝﺕﺯﺍﻡ ﺍ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ 0262ﻝﺽﻡﺍﻥ
ﻱﺕﺝﺍﻭﺯ األﻭﻝ ﻡﻥ
إلﻥﺕﺍﺝ ﺍﻝﻭﺡﺩﺍﺕ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﻑﻱﻡﺍ
ﻑﻉﻝ ﻭﺕﺱﺕﺩﺍﻡﺏﻉﺩ
ﺕﺙﺍﻝ ﻝﻉﺍﻡ 0262ﺏﺍﻝ
ﺕﺙﺍﻝ ﻝ ﻩﺩﻑ ﺍالﻡ
ﻱﺽﺍﺕﻑﻱ ﺍالﺱﺕهالك الالﺯﻡ لالﻡ
ﻑ
ﺡﺩﻭﺙ ﺍﻝﺕﺥ
ﺫﻝﻙ؛

( ﺝ)

ﺵﺉﺍﺕ قبل األﻭﻝ ﻡﻥﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ .0267
ﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡﻥ
ﻑﻉﻝﻱﻝ
ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺍﻝ
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ﻝﺕﺯﺍﻡ ﺍﻝﺏﻝﺩﺏﺇﺹﺩﺍﺭ ﺡﻅﺭ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ.ﻭﺃﻙﺩ ﺍﻝ
ﻑﻱﺽﺓ ﻡﻉ ﺍﻝ
 .27ﻭﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻥﻕﺍﻁﺏﺹﻭﺭﺓ ﻡﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﺕﻱﺕﻕﻝ ﻉﻥ 50,000
ﺕﺱﻭﻱﻕ ﺝﻡﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻉﻝﻯﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭ
ﺕﺏﺭﻱﺩ  14.5ﻙﻱﻝﻭﻭﺍﺕ) ﺍﻝﻡﺥﺹﺹﺓﻝﻝﺱﻭﻕ ﺍﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱﺓﻑﻱ  .0267ﻭﻕﺩ ﺍﺱﺕ ﻩﻝﻙﺕ ﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ
(BTUﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡ
ﺕﺹﻝﻕﺩﺭﺕ ﻩﺍ ﺇﻝﻯ  14.5ﻙﻱﻝﻭﻭﺍﺕﻑﻱ ﻉﺍﻡ 0262ﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥ 42ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  61ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  .HPMPﻭﻱﺏﺩﻭ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍ
ﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺍﻝﻡﻥ
ﻭﻑﺭﺙﻕﺓﻙﺍﻑﻱ ﺓ ﻝﺽﻡﺍﻥﺕﺡﻭﻝ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﻭﺍﻝﺱﻭﻕﺏﺃﺱﺭﻩ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝ ﺓ
لألﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺡﻅﺭ ﺱﻭﻑﻱ
ﺕﻑﺍﻅ ﺏﺇﻥﺕﺍﺝ ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺃﻕﻝﻱ ﺓ ﻝﻭﺡﺩﺍﺕ ﻙﺏﻱﺭﺓ ﻉﺍﻡﻝﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﺍالح
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺹﺍﺩﻱﺓ.
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻡﺱﺃﻝﺓﻝﻱﺱﺕ ﻡﺱﺕﺩﺍﻡﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻥﺍﺡﻱة االق
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺏﺍﻁﻥ ﻡﻉ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺱﻭﻑﺕﺕﺽﻡﻥ ﺃﺡﻙﺍﻡﺍ ﻝﻝﺕﻭﻕﻑ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻉﻕﻭﺩ ﻡﻥ ﺍ
ﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﻭﺍﺕ
.24
ﺩﻑﻭﻉﺍﺕ األخﻱﺭﺓ ﻡﺵﺭﻭﻁﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﻉﺩ ﻉﺍﻡ  .0261ﻭﺱﻱﻙﻭﻥ ﺍإلفراج ﻉﻥ ﺍﻝﻡ
ﻉﻝﻯ ﺵﺭﺍء ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺙﺍﻥﻱ .0262ﻭﻥﻅﺭﺍ ألﻥ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﻉﺩ األﻭﻝ ﻡﻥ
ﻝﺕﺃﻙﻱﺩﺏﻉﺩﻡﺵﺭﺍء ﺃﻱ ﻙﻡﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺹﻭﺭﺓﻡﺏﺍﺵﺭﺓ ،ﻝﻥﻱﺕﻡﻙﻥ ﺃﻱ ﻡﻥ ﻩﺍ
ﺏﻉﺽ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻕﺩﺕﺱﺕﻭﺭﺩﻑﻱﺏﻉﺽ األﺡﻱﺍﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻱﺭﺍﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓﺏﻉﺩ ﻉﺍﻡ  . 0261وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ ،ﺱﻱﺝﺭﻱ ﺇﺏالغ ﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻱ
ﻡﻥ ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯﺕﺭﺍﺥﻱﺹ ﺍﺱ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍألرﺏﻉﺓ ﻉﺵﺭﺓﺏﺵﺭﺍء ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓﺏﻉﺩ 16
ﻱﻱﻥﺏﺃﻥ ﻡﻥﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﺱﻡﻭﺡﺏﻩ ﻝﻝﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺥﺯﻱﻥ ﺃﻱ ﻙﻡﻱﺓ ﻡﻥ
ﻱﺕﻉﻱﻥ ﺵﺭﺍء ﻭ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ األﻭﻝ  .0261ﻭﺕﺩﺭ ﻙ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺏﺍﻝﻙﺍﻡﻝ ﺏﺃﻥﻩ ﺱ
ﺩ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ األﻭﻝ  .0261ﻝﻡﻭﺍﺹﻝﺓﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺕﻙﻭﻥ الزﻡﺓﺏﻉﺩ  ،0261ﻕﺏﻝ  16ﺩ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ .0262
ﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﺏﻉد األﻭﻝ ﻡﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺯﺝﺍﺝﺍﺕ ﺃﻱﻥﻕﻝ ﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ
ﺕﺥﺯﻱﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺃﻥﻩﻱﺝﺭﻱﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻭﺃﺏﻝﻍ ﺍﻝ
.22
ﻑﺓ ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻱﻥ .ﻭﻱﺏﻱﻉ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻭﻥ
ﻑﻅ ﺍﻝﻯ ﺯﺝﺍﺝﺍﺕ ﻡﻥ ﺃﺡﺝﺍﻡ ﻡﺥﺕﻝ
ﺕﻱﺭﺍﺩ ﻭﺥﺯﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﺡ
ﻡﻥ ﺡﺍﻭﻱﺍﺕ اإلﺱ
ﻑﻉﺓ
ﺍﻝﻙﻡﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻭﻕﻉ ﺓﻝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﻑﻱ ﺯﺝﺍﺝﺍﺕ ﺹﻍﻱﺭﺓ (ﺏﺱﻉ ﺓ  61ﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﺏﺍﻝﺩﺭﺝ ﺓ األﻭﻝﻯ ﻉﺍﺩﺓ)،ﻭﺏﺃﺱﻉﺍﺭ ﻡﺭﺕ
ﻝﻱﻥ ﻡﺙﻝ ﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻑﻱﻕﻭﻡﻭﻥﺏﺵﺭﺍء
ﻑ ﻩﺍ .ﺃﻡﺍ ﻙﺏﺍﺭ ﺍﻝﻡﺱﺕﻉﻡ
ﺏﻱﺍ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﻝﻡﻥﺍﻭﻝﺓ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺯﺝﺍﺝﺍﺕ ﻭﺍﺡﺕﻱﺍﺝﺍﺕﺕﻥﻅﻱ
ﻥﺱ
ﻝﻡﺕﻭﺱﻁﺓ
ﺕﺏﺭﻱﺩﻑﻱ ﺃﻭﻉﻱﺓ ﻙﺏﻱﺭﺓ (ﻝﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡﻥ 12ﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡﻑﺹﺍﻉﺩﺍ ﻭﺡﺕﻯ ﻁﻥﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ
ﺕﻱﺍﺝﺍﺕ ﻩﻡ ﻡﻥ ﻍﺍﺯ ﺍﻝ
ﺍﺡ
ﺏﻱﺭﺓ.
ﻑﺽﺓﺏﺩﺭﺝﺓ ﻙ
ﻑﺓ ﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﻡﻥﺥ
ﺏﻱﺭﺓ) ﻭﺕﺱﻝﻡﻑﻱ ﻩﺫﻩ ﺍألﻭﻉﻱﺓ ،ﻭﺕﻙﻭﻥﺕﻙﻝ
ﺍﻝﺡﺝﻡ ﻭ 02ﻁﻥﺍﻝﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻙ
ﺏﻱﺭﺓ ﻝﺝ ﻩﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻉﺏﺃﻑﻱ ﺯﺝﺍﺝﺍﺕ ألﻍﺭﺍﺽ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﻝﺕﺝﺍﺭ ﺍﻝﺝﻡﻝﺓﻑﻱﺡﻱﻥﺕﺏﺍﻉ ﻙﻡﻱﺍﺕ ﻙ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ ﻡ
ﻭﻱﺏﺍﻉ ﻍﺍﺯ ﺍﻝ
ﺵﺕﺭﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺕﻡﺭﺓ ﻡﻥ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝالزﻡﺓ ﻝﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡﻥ ﻭﺽﻭﺡ ﺍﻝ ﻡ
ﺏﻱﺭﺓ ﻡﻥ ﻍﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝ
ﻡﺏﺍﺵﺭﺓ .ﻭﺕﺯﻱﺩ ﺍﻝﻙﻡﻱﺍﺕ ﺍﻝﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﺝ ﻩﺓ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﻑﻱﺡﻱﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺝ ﻩﻭﺩ ﺍﻝﻡﺭﻙﺯﺓﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ﻡﻥﺱﻭﻕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺓ ﻍﺍﺯ
ﺏﻱﺭﺓﺏﻡﺍﻱﺅﺩﻱ ﺇﻝﻯﺇﺙﺍﺭﺓ االﻩﺕﻡﺍﻡ ﻭﺕﺕﺱﺏﺏﻑﻱ ﺡﺩﻭﺙﺯﻱﺍﺩﺓ ﻙﺏﻱﺭﺓﻑﻱﺕﻙﻝ
ﺕﺅﺙﺭﻑﻱ ﺍألسواقﺏﺩﺭﺝﺓ ﻙ
ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﻕﺩ
ﺙﻱﺭﺓﻑﻱ ﺍﻝﺯﺝﺍﺝﺍﺕ .ﻭﻝﺩﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻱﻥ
ﻑﺍﻉﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﻥﺍﻭﻝﺓ ﻉﻥﺩ ﻡﻭﻕﻉ ﺝ ﻩﺓ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﻝﻝﺕﻍﻱﻱﺭﺍﺕ ﺍﻝﻙ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺍﺭﺕ
ﺍﻝ
ﺕﺏﺭ ﺍإلبالﻍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ ،ﻭﻱﻉ
ﻝﺕﺭﺍﺥﻱﺹﺏﺵﺃﻥﺏﻱﻉ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺕﺯﺍﻡﺏاإلﺏالغﺏﻡﻭﺝﺏ ﺥﻁﺓ ﺇﺹﺩﺍﺭ ﺍ
ﻕﻱﻥ
ﺕﻕﺍﺭﻱﺭﻝﻝﻡﺡﻕ
ﺏﻕﺍﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯﺕﺭﺍﺥﻱﺹ ﺍﺱﺕﻱﺭﺍﺩﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝ.ﻭﻭﺍﻑﻕﺕ ﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ ﻉﻝﻯﺇﺕﺍﺡﺓ ﻩﺫﻩ ﺍﻝ
ﻕﻱﻕﺵﺭﻁﺍ ﻡﺱ
ﺍﻝﺩ
ﻕﺭﻱﺭ ﺍﻝﺕﺡﻕﻕ ﺍﻝﺱﻥﻭﻱ .ﻭﺕﻉﺕﻕﺩ األﻡﺍﻥﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﺕﻱﻱﺕﻡ ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ خالﻝ ﺍﻝﺕﺡﻕﻕﺏاالﻕﺕﺭﺍﻥ ﻡﻉ ﻉﻕﺩ
ﻙﺝﺯء ﻡﻥﺕ
ﻙﺍﻑﻱﺍ لتالفﻱ االﺱﺕهالكﺏﻭﺍﺱﻁﺓ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺱﻭﻑﻱﻙﻭﻥ ﺽﻡﺍﻥﺍ
األﺩﺍء ﻡﻉ ﻡﻥ
ﻝﺙﺍﻥﻱ .0262
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﻝﻡﺩﺭﺝ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ HPMPﺏﻉﺩ األﻭﻝ ﻡﻥ
ﺓ
ﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻙﺝﺯء ﻡﻥ اإلﺏالغ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﻱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﻑﻱ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍﻝﻡﻥﺍﺱﺏ ﻝﻡﻥ
 .12ﻭﺱﻭﻑﻱﺏﻝﻍ ﺍﻝ
ﻑﻉﻝ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﻩ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺍﻝ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺥﻁﺓ  .HPMPﻭﺃﺵﺍﺭ ﺍﻝ
ﻑﻱﺫ ﺍأل
ﺍﻝﺱﻥﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺱﻱﺱﺕﻡﺭ ﺡﺕﻯ ﺍﺱﺕﻙﻡﺍﻝﺕﻥ
ﺕﺵﺭﻱﻉ
ﺱﻱﻁﻝﺏ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  HPMPﺃﻡﺍﻑﻱ  0261ﺃﻭﻑﻱ ﺃﻭﺍﺉﻝ  .0262ﻭﺃﺏﻝﻍﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺥﻁﺓ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﻡﺥﺹﺹﺓﻝﻝﺱﻭﻕ
ﺍﻝﺥﺍﺹﺏﺡﻅﺭﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭﺕﺱﻭﻱﻕ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ
ﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  .)0262-0261( HPMPﻭﺍﺕ
ﺍﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻱ ﺱﻭﻑﻱﻉﺩ خالﻝ ﺇﻉﺩﺍﺩ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺏﻕﺍ لإلفراج ﻉﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﺥﺍﺹﺏﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺥﻁﺓ،
ﺕﺵﺭﻱﻉ ﺃﻭ ﺍلالﺉﺡﺓﻕﺩﻱﻙﻭﻥ ﺵﺭﻁﺍ ﻡﺱ
ﻉﻝﻯ ﺇﺹﺩﺍﺭ ﻩﺫﺍ ﺍﻝ
ﻑﺱ ﺍﻝﻭﻕﺕﺕﺃﻙﻱﺩﺍﺇﺽﺍﻑﻱﺍﺏﺃﻥ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﺱﻭﻑﺕﺕﺡﻭﻝﻑﻱ ﻍﺽﻭﻥ
ﻭﻑﺭﺫﻝﻙﻑﻱﻥ
ﻭﺱﻭﻑﻱ
ﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩ.
ﺍإلطﺍﺭﺍﻝﺯﻡﻥﻱ ﺍﻝﻡﺕ
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ﺵﺉﺍﺕﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻝﺏﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺕﻝﻙ ﺍﻝﻡﻥ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻁ
ﺕﺭﺡﺕ ﺥﻁﺓ  HPMPﻝﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
 .16ﻭﺍﻕ
ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﺽﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥﺕﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ
ﺏﺡﺩ ﺃﺩﻥﻯ ﻡﻥ ﻡﻝﻙﻱﺓﺏﻝﺩﺍﻥ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  . 2ﻭﺃﺵﺍﺭﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺇﻝﻯ ﻭﺝﻭﺩ ﻉﺩﻡﺍﺕﺱﺍﻕ ﻭﺍﺽﺡ
ﺕﺙﺍﻝ ﻝﻉﺍﻡ  0262ﺡﻱﺙﺱﻱﺝﺭﻱ ﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ
ﺏﻱﺭ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕ ﺓﺏاالﻡ
األﻭﻝﻯﺏﻉﺽ ﺍﻝﺕﺩﺍ
ﻑﻕﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻭﻡﺍﻱﺕﺹﻝﺏ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺩﻉﻡ ﻝﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍألﺥﺭﻯ.
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﺇالّ ﺃﻥ ﻩﺍ ﻝﻥﺕﺡﻭﻝ ﺇالّﺏﻉﺩ ﺍﻝﻡﻭﺍ
ﺵﻱﺭ ﺇﻝﻯﺕﺡﻭﻱﻝ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ ﺱﺕﻉﺍﻝﺝﻑﻱ
ﻭﺃﻉﺭﺏﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻉﻥ ﺭﺃﻱ ﻩﺍﺏﺃﻥ ﻩﺫﺍ ﺱﻭﻑﻱ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ .ﻭﺃﺏﺩﺕ األﻡﺍﻥﺓ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻭﻡﻥﺙﻡﺕﻍﻁﻱﺓ ﻙﺍﻡﻝﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻙﺝﺯء ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺵﺉﺍﺕ األﺭﺏﻉﺓ ﻉﺵﺭﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ
ﺕﺕﻉﻝﻕﺏﺃﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﻑﻕﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥ
ﺵﻭﺍﻍﻝ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺥﻁﺓﺏﺕﻡﻭﻱﻝ ﺝ ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉﺇﺽﺍﻑﻱﺓ ألج ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
HPMPﺱﻭﻑﻱﻥﻁ ﻭﻱ ﻉﻝﻯﺵﺭﻁﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺇﻝﻯ ﺡﻕﻱﻕﺓ ﺃﻥ
ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻝﻡﺕﺕﺡﺩﺩﻑﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻭﻕﺕ .ﻭﺃﺵﺍﺭ ﺍﻝ
ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺡﻕﻱﻕﺓ ﺃﻥ ﺵﺭﻭﻁﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺏﻭﻕﻑ
ﺱﺕﻁﻱﻉ ﺃﻥﺕﻝﺕﺯﻡ ،ﺏﺩﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻩﺍﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺍﻝﺥﻁﺓ،
ﺵﺉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻡﺍ ﻙﺍﻥﺕﺕ
ﻡﻥ
ﺏﻱﺭ ﺍﻝﻡﺕﺹﻝﺓﺏﺫﻝﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﺡﻝﻭﻝ األﻭﻝ ﻡﻥﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ  0262ﻭﻝﻥﺕﻙﻭﻥ ﺍﻝﺕﺩﺍ
ﺍﺱﺕهالﻙ ﻩﺍﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺹﻝﺏﻱﻥ
ﻑﻕ ﺍﻝﺏﻥﻙ واألﻡﺍﻥﺓﺏﺃﻥﻱﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ ﻡﺍﺩﺓﺕ
ﻱﺕﻉﻱﻥﺕﺡﻕﻱﻕﻩﻑﻱ  .0262ﻭﺍﺕ
ﻑﺽ ﺍالﺱﺕهالك ﺍﻝﺫﻱ
ﻑﻉﺍﻝﺓﻑﻱ ﺥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻉﻥ ﺃﻱ
ﺱﻥ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻩﻭﺍ ﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ.
ﺭﺝ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ HPMPﻝﺏﻕﻱﺓ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ء
ﺩﻉﻡ ﻡﺡﺕﻡﻝ ﻕﺩﻱﺩ
ﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ األﺭﺏﻉﺓ ﻉﺵﺭﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ،ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝ
 .10ﺍﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝ
ﺏﻥﻙ ﻙﺱﺏﺏ ﺭﺉﻱﺱﻱ ﺃﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ ﻡﻕﺏﻭﻝﺓﺏﺹﻭﺭﺓﻑﺭﻱﺩﺓ ﻭﺕﺱﺕﺥﺩﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻙﺏﺩﻱﻝ .ﻭﺫﻙﺭ ﺍﻝ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺍﻑﺭﺓﺏﺍﻝﻙﺍﻡﻝ .ﻭﻱﺥﺕﻝﻑ ﺫﻝﻙﺏﺩﺭﺝ ﺓ
ﻥﺕﺝﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺹﻉﻱﺩ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﻭﻡﻙﻭﻥﺍﺕ ﻩﺍ ﻡﺕ
ﻑﻱ ﻡ
ﻉﻱﻥﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍ ﻙﺝﺯء ﻡﻥ
ﻥﻱﺍ ﺇﻥ ﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﺱﻱﺕ
ﻭﺍﺽﺡﺓ ﻉﻥ ﺃﻱﺏﺩﻱﻝ ﺁﺥﺭ.ﻭﺙﺍ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍألكثر ﺡﺝﻡﺍ ﺍﻝﻡﻡﻝﻭﻙﺓ ﻡﻝﻙﻱﺓ
ﺕﻥﺍﻑﺱ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﻥ
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻝﺥﻁﺓ HPMPﺕﺭﻯ ﺃﻥ ﻩﺍﻑﻱ ﻭﺽﻉﻱﻡﻙﻥ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﻑﺕﺭﺽ ﺃﻥﺏﻕﻱﺓ ﻡﻥ
ﻑﺱ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﻭﻡﻥ ﺍﻝﻡ
ﺃﺝﻥﺏﻱﺓﺏﺍﻝﺩﺭﺝﺓ األﻭﻝﻯ ﻭﺫﻝﻙﻑﻕﻁﻑﻱ ﺡﺍﻝﺓ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻩﺍ ﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ
ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﻥﺱﺏﺓ 42ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻥﺍﻑﺱ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺏﺵﺃﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ .ﻭﺃﺏﻝﻍ ﺍﻝ
ﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺱﻭﻑﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 10-ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺭﻍﻡ ﻡﻥ ﺃﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺏﺩﺍﺉﻝ
ﻝﺏﺭﻭﺏﺍﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 022-ﻭﺍ
ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺥﻑﺍﺽ ﻉﻝﻯ االحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﻉﻥ
ﻕﺍﺏﻝﺓ لالﺵﺕﻉﺍﻝ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﺵﻱء ،وخالﺹﻱﻥﻁﻭﻱ ﻉﻝﻯ ﻕﺩﺭﺍﺕ ﺵﺩﻱﺩﺓ ﺍالﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ.ﻍﻱﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺵﻭﺍﻍﻝ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﻡﺩﻭﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺃﻭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻥﺍﻑﺱﻱﺓ
ﻝﻕﺍﺏﻝﺓ لالﺵﺕﻉﺍﻝﻑﻱﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ،ﻭﺍﻝﻉﻱﻭﺏ ﺍﻝﻡﺕﺹﻭﺭﺓﻑﻱ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍ
ﺍﻝﺡﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﺕﻱﺕﻡﻥﻉ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻍﺍﺯﺍﺕ ﺍﻝ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻡﻉﺍﻝﺝﺓﻑﻱ
ﻝﻕﺍﺏﻝﻱﺓ لالﺵﺕﻉﺍﻝﺩﻑﻉﺕ ﻡﻥ
ﺩﻑﻱﻥ ﺍ
ﻑﺱﻭﻥ ﻡﺱﺕ ﻩ
ﻭﺍالعالنات ﺍﻝﺱﻝﺏﻱﺓ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓ ﺍﻝﺕﻱﻱﺭﺩﺩ ﻩﺍ ﺍﻝﻡﻥﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻙﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺏﺩﻱﻝﺓ.
ﻡﻭﺡ ﺏﺍﺥﺕﻱﺍﺭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺥﺍﺫ ﻕﺭﺍﺭ ﺩ
ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ ﺇﻝﻯ ﺍ
ﺏﻱﺭﺓﺏﺍﻝﻥﻅﺭ
ﺕﺏﺭ ﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻭﺍﻝﺕﻱﺕﻉ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺏﻍﻱﺓﺕﻉﻭﻱﺽ اآلﺙﺍﺭ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥﻱ ﺓ ﻝﻝ
.11
ﺏﻥﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،00-ﺍﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝ
ﻑﺍﻉ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ االحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﻉﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺓ ﻭﺍﺭﺕ
ﻑﻱ
ﺇﻝﻯﺱﻭء ﺃﺩﺍﺉﻩﺏﺹﻭﺭﺓ ﻁ
ﺏﻙﻑﺍءﺓ
ﺕﻕﺍء
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻩﺱﻱﺕﺱﻥﻯ االﺭ
ﻑﺕﺭﺽ ﺍﻝ
ﻥﺵﻁﺓﺇﺽﺍﻑﻱﺓﺕﻡﻭﻝ ﻡﻥ ﺥﺍﺭﺝ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ ﺍألﻁﺭﺍﻑ .ﻭﻱ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃ
ﻱﺕﺯﺍﻱﺩﺍﻝﻁﻝﺏ ﻉﻝﻯ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍألكثرﻙﻑﺍءﺓ ﻡﻥ
ﺕﺡﻭﻱﻝ.ﻭﺱﻭﻑ
ﺍﻝﻁﺍﻕﺓﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻙﺝﺯء ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ (ﺍﻥﻅﺭ ﺃﺩﻥﺍﻩ) ﻭﺍﻝﺝ ﻩﻭﺩ ﺍﻝﺕﻱﺕﺏﺫﻝ ﻩﺍ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙ
ﻥﺍﺡﻱﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﻡﻥ خالﻝ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﻡﻕﺭﺭﻝ ﻡ
ﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺍﺕﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝ ﺓﻑﻱﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺩﻥﻱﺍ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ.ﻭﻡﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺕﺡﺭﻙﺍﺕﺹﻭﺏﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﻭﻡﻥ
ﻑﻱﻑﻑﻱ
ﺥﻑﺍﺽ ﺍﻝﻁ
ﺥﻑﺍﺽ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺱﻭﻑﻱﺅﺩﻱ ﻡﻥ ﺡﻱﺙ ﺍآلﺙﺍﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﺇﻝﻯﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥﺕﻉﻭﻱﺽ االﻥ
ﺙﻡ ﺍﻥ
ﻑﺍﻉ ﻕﺩﺭﺕﻩ ﻉﻝﻯ ﺍالﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ ﺏﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻭﺍﺭﺕ
ﻙﻑﺍءﺓ ﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭﻩﺏﺩﻱال
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-ﻭﻕﺩﻡﺕ ﺥﻁﺓ HPMPﺏﻉﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺍﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺕﻕﻱﻱﻡ،ﻑﺇﻥ االﺥتالف
ﺱﺕﻁﻱﻉ ﺃﻥﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻭﻑﻱﺡﻱﻥ ﺃﻥ األﻡﺍﻥﺓ الﺕ
ﻱﻕﺍﻝﻝﺏﻱﺉﺓﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺹﺩ
ﻑﻱ ﺍﻝﺭﺃﻱﻝﻱﺱ ﻩﻝ ﺕﺃﺙﻱﺭ ﻉﻝﻯ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﺱﺕﻉﺭﺍﺽ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ.
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ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭﻡﺍ ﻱﺭﺕﺏﻁﺏ ﻩﺍ ﻡﻥ ﺇﺯﺍﻝ ﺓ
ﻡﻭﻱﻝ ﺃﻕﺱﺍﻡ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﺏﻉﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉﻝﺩﻯ ﻡﻥ
ﺕ
ﻥﺵﺃﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕ ﺍألرﺏﻉﺓ ﻉﺵﺭﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ
 .11ﻭﻕﺩ ﺃﺩﺭﺝ ﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ،ﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ﻝﻙﻝ ﻡ
ﺕﺡﻭﻝ ﻙﺝﺯء ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯﻝﺥﻁﺓ ،HPMPﺕمويال ألقساﻡ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓﺏﻉﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉ ،ﻭﻙﺍﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱﻝﺫﻝﻙﻱﺏﻝﻍ
ﺱ
ﻥﺵﺃﺓ.ﻭﺃﺵﺍﺭﺕ األﻡﺍﻥ ﺓ
 24,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏاإلضافﺓ ﺇﻝﻯ ﻁﻭﺍﺭﻯء ﻍﻱﺭ ﻡﻥﻅﻭﺭﺓﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻝﻙﻝ ﻡ
ﻝﺵﺍﻡﻝ ﻭﻡﻉﺍﻝﺝﺕ ﻩﺍﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺥﻁﺓﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ .ﻭﺃﺵﺍﺭ
ﻕﺱﺍﻡ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺝﺯءﺍ ﻡﻥ ﻥﻩﺝﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍ
ﺏﺽﺭﻭﺭﺓ ﺍﻉﺕﺏﺍﺭ ﺃ
ﺙﻥﺍءﻑﺕﺭﺓ
ﻝﺕﻭﻑﻱﺭ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺃ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺡﺍﺝﺓ ﺇﻝﻯﺕﺭﻙﻱﺏ ﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﻩﻭﺍءﻍﻱﺭ ﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺍﻝ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺝ ﻩﺓ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ .وعالﻭﺓ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ،ﻑﺇﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﺕﺕﺹﻝﺏﺹﻭﺭﺓﻡﺏﺍﺵﺭﺓﺏ
ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﻭ ﻩﻱ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺕﻱﻱﺭﻯ ﺍﻝ
ﻑﺹﻝﺓﺏﺍﻝﻥﻅﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥ ﻥﻩﺝ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﻕﺩﻱﻅ ﻩﺭﺍﻥﻁﺏﺍﻉﺍﻍﻱﺭ
ﻝﺽﺭﻭﺭﻱ ﻡﻉﺍﻝﺝﺓ ﺍﻝﺥﺩ ﻡﺓﺏﻉﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉﺏﺹﻭﺭﺓ ﻡﻥ
ﻡﻥ ﺍ
ّ
ﺹﺡﻱﺡﻑﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺏﺵﺃﻥﺕﻭﻕﻱﺕﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﻝﻝﻕﻁﺍﻉﺏﺃﺱﺭﻩ ﻭ ﻩﻭ ﺍألﻡﺭ ﺍﻝﺫﻱ الﻱﺕﻭﺥﻯﻑﻱ ﺍﻝﻭﺍﻕﻉ ﺇالﻑﻱ ﻡﺭﺡﻝﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉﺏﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻑﻕ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻭاألﻡﺍﻥﺓ ﻉﻝﻯ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﻝﻝﺥﺩﻡﺓ ﻭﺃﻕﺱﺍﻡ ﻡﺍﺏﻉﺩ ﺍﻝﺏﻱﻉﻑﻱ ﻡﻥ
الحﻕﺓ .ﻭﺍﺕ
ﻥﺵﻁﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺹﻝﺓﺏﺇﺯﺍﻝﺓﺕﺡﺱﺏ ﻉﻝﻯﺃﺱﺍﺱ
ﺵﺉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭءﺍ ﻭﺭﺏﻁﻩﺏاأل
ﻕﺕﺭﺡﻙﺝﺯء ﻡﻥﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡﻥ
ﺍﻝﻡ
 4.50ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ.
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
ﺕﻱﻥ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ (12/16ﺝ) ﺍﻝﺫﻱﻱﻁﻝﺏ ﻡﻥ األﻡﺍﻥﺓ ﺇﻉﺩﺍﺩ
ﻑﻱﺫﻱﺓ خالﻝ ﺍﺝﺕﻡﺍﻉ ﻩﺍ ﺍﻝﺡﺍﺩﻱ ﻭﺍﻝﺱ
ﺍﺕﺥﺫﺕ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
.12
ﻭﺙﻱﻕﺓﺏﺵﺃﻥ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ اإلضافﻱﺓ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉ ﺓ ﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﺏﺍألناﺏﻱﺏ ﻭﺍﻝﺯﻉﺍﻥﻑ ﻭﻝﻥﺕﻥﺕﻩ
ﺱﻱﺝﺭﻱﻡﻥﺍﻕﺵﺕﻩﺕﺡﺕ ﺍﻝﺏﻥﺩ  66ﻡﻥ ﺝﺩﻭﻝ ﺃﻉﻡﺍﻝ ﻩﺫﺍ االجﺕﻡﺍﻉ .ﻭﺕﺽﻡﻥ
ﻡﻥﺍﻕﺵﺓ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡﻭﺽﻭﻉ ﺍﻝﻡﻉﻱﻥ ﺡﺕﻯ ﺍآلن ،ﻭ
ﺵﺉﺍﺕ ﻡﻥ
ﺏﺕﻭﻑﻱﺭ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺇﻉﺍﺩﺓﺕﻩﻱﺉﺓ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﻑﻱﺱﺏﻉ ﻡﻥ
ﻝﺏﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻁ
ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﻕﺩﻡ ﻡﻥ ﺍﻝ
ﺵﺉﺍﺕ األﺭﺏﻉﺓ ﻉﺵﺭﺓ ﺍﻝﺕﻱﺱﻱﺝﺭﻱﺕﺡﻭﻱﻝ ﻩﺍ خالﻝ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  .HPMPﻭﻙﺍﻥ ﺍﻝﻡﺏﻝﻍ اإلجﻡﺍﻝﻱ
ﺍﻝﻡﻥ
ﺉﻱﺍ
ﺕﺥﺫ ﺡﺕﻯ اآلﻥﻕﺭﺍﺭﺍﻥ ﻩﺍ
ﻑﻱﺫﻱﺓﻝﻡﺕ
ﺏﻥﻙﺏﺃﻥ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  3,531,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ .ﻭﺃﺏﻝﻍﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﺍﻝ
ﺕﺡﻭيالتﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ﻭﻡﻥﺙﻡﻑﺇﻥ ﺍألﻡﺍﻥﺓ الﺕﺱﺕﻁﻱﻉ ﻉﻥﺩ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻥﻕﻁﺓ ﺇالّ
ﻝﺽﺭﻭﺭﻱﻝﻝ
ﺏﺵﺃﻥ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍ
ﺵﻱﺍ ﻡﻉ ﺍﻝﺡﺝﺝ ﺍﻝﻡﻕﺩﻡﺓﻑﻱ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51ﺍﻝﺽﻡﻱﻡﺓ
ﺃﻥﺕﻕﺩﻡﺕﻭﺹﻱﺓﺏﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺕﻡ
األﻭﻝﻯ ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﺽﻡﻥ ﺩﺭﺍﺱﺓ ﻉﻥ مبادالتﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡﻝﻑ األﻥﺍﺏﻱﺏ ﻭﺍﻝﺯﻉﺍﻥﻑﻝﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﻥ  R-22ﺇﻝﻯ  ،R-410Aﻭﺱﻱﺏﻝﻍ
ﻥﺕﺍﺝ ﻩﺍ ﻭﻡﻥﻩﺝﻱﺍﺕ ﺍﺥﺕﺏﺍﺭ ﻩﺍ الﺱﺕﺥﺩﺍﻡ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ ﺏﻡﻭﺍءﻡﺓ ﻡبدالﺕ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ﻭﺇ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯﺕﺭﻙ ﻡﺱﺃﻝ ﺓ
ﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻡﻕﺩﺍﺭ  594,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ .ﻭﺍﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱﺫﻱ ﺓﻕﺭﺍﺭﺍﺏ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺵﺃﻥﻱﺏﻱﻥ ﻁﺭﻱﻕﺓﺕﺡﺩﻱﺩ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ .ﻭﻕﺩﻡ
ﻑﺕﻭﺡﺓ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﺕﺕﺥﺫ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﺏﺩالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ﻡ
ﻱﺽﺍ ﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕﺕﻕﻥﻱﺓ ﺃﺩﺭﺝﺕﻑﻱ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51ﻑﻱ ﺵﻙﻝ ﺍﻝﺽﻡﻱﻡ ﺓ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃ
ﺍﻝ
ﻑﻕﺭﺓﺵﺭﻁﻱﺓﺏﺵﺃﻥ
ﻑﻱﺫﻱﺓ خالﻝﻡﻥﺍﻕﺵﺓ ﺍﻝﺏﻥﺩ  66ﻡﻥ ﺝﺩﻭﻝ ﺍألعﻡﺍﻝ.ﻭﻕﺩﻡﺕ األﻡﺍﻥﺓ
ﺍﻝﺙﺍﻝﺙﺓﻝﻝﻥﻅﺭ ﻡﻥ ﺝﺍﻥﺏ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﻑﻱﺫﻱﺓﻝﻝﻥﻅﺭ.
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺕ
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ ﺍﺱﺕهالﻙ ﻩﺍﻝﻉﺍﻡ
ﺵﺉﺍﺕﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﺱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻡﺥﺕﻝﻑ ﺍﻝﻡﻥ
ﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﺍﺕ
.11
ﻭﻑﺭ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ ﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﻉﻥ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ ﺓ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ .ﻙﻡﺍﻱ
 .0262ﻭﻱﻕﺩﻡ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  61ﻉﺭﺽﺍ ﻉﺍﻡﺍ ﻝﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡ
ﻥﺕﺍﺉﺝ ﺍﻝﺩﺭﺍﺱﺓ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓﻑﻱ
ﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ
ﻑﺱ ﺍﻝﻍﺭﺽ ﺍﺱ
ﺕﺭﺡﺕ ﻩﺍ األﻡﺍﻥ ﺓ ﻝﻥ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﻱ ﺍﻕ
ﻝ
ﺍﻝﺽﻡﻱﻡة األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ .UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/51
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ﻥﺵﺃﺓﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ،ﻭﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺕﺡﻭﻱﻝ  61ﻡ
ﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍﻝ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ :61ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺕ
ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻭﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡﺓﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺕﺹﻥﻱﻉ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
ﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺝﻩﺓ ﺍ

Unico Consumer Products
Co. Ltd.
Better Living
Bitwise
Pan – Tycoon Co., Ltd.
C.N.E. Industry Group Co.
Ltd.
)Eminent Air (Thailand
Co., Ltd.
Thrub-Thong Hou Co. Ltd
B.Grimm Airconditioning
Limited; Link
Manufacturing
Subsuksiri Co., Ltd.
Saijo Denki International
Co. Ltd
PPJ Engineering Co., Ltd.
)(Starr Holding Group
Trane Amair Limited
TTC Air Conditioning Co.
Ltd.
United Technology Co. Ltd.
(Uni-Aire Corporation Co.,
)Ltd.
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

ﻝﻱﻑ
ﺕﻙﺍ
ﺍﻝ
ﺍﻝﺭﺃﺱﻡﺍﻝﻱﺓ
ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
167,900

ﻡﺹﺭﻭﻑﺍﺕ
ﻍﻱﺭ ﻡﻥﻅﻭﺭﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﺥﺩﻡﺓ ﻡﺍﺏﻉﺩ
ﺍﻝﺏﻱﻉ (ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
24,000

19,190

ﻥﺱﺏﺓ ﻡﻝﻙﻱﺓ
ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ 5
(ﻥﺱﺏﺓ
ﻡﺉﻭﻱﺓ)

ﻝﻱﻑ
ﺕﻙﺍ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺅﻩﻝﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)

ﻝﻱﻑ ﻡﺏﺩالﺕ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
ﺕﻙﺍ
ﻱﻙﻱ)
(ﺩﻭالﺭ ﺃﻡﺭ
ﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﺏﻥﻙ
ﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍألﻡﺍﻥﺓ
ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ

ﻝﻱﻑ
ﺕﻙﺍ
ﺵﻍﻱﻝ
ﺍﻝﺕ
ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ
(ﺩﻭالﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
869,419

100

1,080,509

99,000

510,000

77,800
260,600
201,800
102,300

24,000
24,000
24,000
24,000

10,180
28,460
22,580
12,630

37,800
416,997
226,896
1,277,949

100
100
100
100

149,780
730,057
475,276
1,416,879

0
99,000
66,000

0
510,000
510,000
0

191,300

24,000

21,530

443,395

100

680,225

99,000

510,000

93,800
141,600

24,000
24,000

11,780
16,560

510,369
172,148

100
80

639,949
283,446

0

0
0

124,800
257,600

24,000
24,000

14,880
28,160

65,306
696,706

100
100

228,986
1,006,466

0
99,000

0
510,000

217,800

24,000

24,180

992,578

100

1,258,558

99,000

510,000

263,300

24,000

28,730

858,829

51

599,178

155,300

24,000

17,930

1,001,360

100

1,198,590

0

258,600

24,000

28,260

229,232

100

540,092

33,000

471,000

2,514,500

336,000

285,050

7,798,981

n/a

10,287,991

594,000

3,531,000

ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱ ﺓ
ﻉ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ
ﻥﺵﻁﺓﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﻉ
ﻕﻱﻥﺏاأل
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺍﻝﺡﺝﻡ ﻭﺍإلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝ
 .17ﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻡﻉ ﺍﻝ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯ
ﻑﺓ.ﻭﻭﺍﻑﻕ ﺍﻝ
ﺏﻡﺱﺕﻭﻯﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﻁﻝﻭﺏﻕﺩﺭﻩ  862,600ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻭعالقﺓﺫﻝﻙﺏﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ ﺍﻝﻡﺥﺕﻝ
ﻱﻕﺍﺕ األﻡﺍﻥﺓ
ﻑﻱﺫﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ،ﻭﻑﻱﻡﺍﻱﻝﻱﺕﻉﻝ
ﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ ﺍﻝﺹﻍﺭ ﻙﺝﺯء ﻡﻥﺕﻥ
ﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓﻝﺏﻱﻭﺕ ﺍﻝﻥﻅﻡ ﻭﻝﻉﺩﺩ  21ﻡ
ﺏ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺵﺃﻥ.
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﻝﺕﺭﻭﻱﺝ ﻝﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩﻍﻱﺭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱﺓﺏﺃﻥﻩ ﺍ
 .14ﻱﻡﻙﻥ ﻭﺹﻑ ﺍﻝﻥﺵﺍﻁ األﻭﻝ ﻡﻥ األ
ﺏﺍﻝﻥﺱﺏﺓ ألﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓ ﻭﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓ ،ﻭﺕﺕﻉﻝﻕﺏﺕﺡﻭﻱﻝﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺇالّ ﺃﻥ ﻩﺍﻝﻱﺱﺕﻕﺍﺹﺭﺓ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ.
ﻑﺽ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ"ﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﺍﻝﺫﻱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﻑﻱ ﺥﻁﺓ  HPMPﻡﺵﺭﻭﻉﺍ ﻉﻥ "ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺥﺽﺭﺍء ﻝﻝﻥﻡﻭ ﻡﻥﺥ
ﻭﻭﺹﻑ ﺍﻝ
ﺥﻑﺍﺽ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ .ﻭﻱ ﻩﺩﻑ ﺫﻝﻙﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﺕﻭﺱﻉﻑﻱﻙﻑﺍءﺓ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﻭﺍﻥ
ﺱﻱﻁﻝﺏﺕﻡﻭﻱﻝﻩ ﻡﻥ ﻡ
ﻑﻱﺫ ﻝﻡﺩﻱﻥﺓﺏﺍﻥﻙﻭﻙ ﺍﻝﺥﺽﺭﺍء
ﺱﻱﺍﺱﺍﺕ ﻭﺍﻝﺕﻥ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﻩﺍ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﻱﻱﻥ ﺍﻝﻭﻁﻥﻱ ﻭﺍﻝﻡﺡﻝﻱ ،ﻭﺕﻕﺩﻱﻡ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﻝﻭﺽﻉ ﺍﻝ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭﻱﺏﻝﻍ ﺡﺝﻡ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻡﺕﻭﻕﻉ  61ﻡﻝﻱﻭﻥ ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻭﻱﺕﺽﻡﻥ ﻡﺵﺭﻭﻉﺍ ﺇﻱﺽﺍﺡﻱﺍ إلﻉﺍﺩﺓ
ﻡﻥﺥ
ﻱﺕﻉﻝﻕ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺥﻁﺓ  HPMPﻭﺽﻉ
ﺕﻩﻱﺉﺓ ﻉﺩﺩ ﻡﺥﺕﺍﺭ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱﺕﻡﻝﻙ ﻩﺍ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻡﺩﻱﻥﺓﺏﺍﻥﻙﻭﻙ .ﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ ﺍﻝﺡﺍﻝﻱﺓ ﺃﻭ
ﺏﻥﺍء ﺍﻝﺕﻱ ﺱﺕﻡﻥﻉﺕﺭﻙﻱﺏﻥﻅﻡﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻡﺩﻭﻥﺍﺕ ﺍﻝ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻭﺽﻉﺃﺱﺍﺱ
ﺙﻱﺭ .ﻭﻱﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝ
ﻝﺕﺃ
ﺕﻥﺍﻡﻑﺭﺹﺓ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻡﻡﻭﻝ ﻡﻥ ﻡﺭﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓﻑﻱﺕﻥﻅﻱﻡ ﺍ
ﺍﻝﺝﺩﻱﺩﺓ ،ﻭﺍﻍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻙﺏﺩﻱﻝﻝﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ االﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﻭﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻙﺭﺏﻭﻥﺍﺕﻑﻱﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺃﻭﻥﻅﻡ
ﻥﻱﺍ ﺃﻭ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻡﺙﻝ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ األﻡﻭ
ﺍﻝﺡﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
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ﺏﻥﺍء.ﻭﻕﺩﻱﺕﻉﻝﻕﺫﻝﻙﺏﺹﻭﺭﺓ ﺝﺯﺉﻱﺓﺏﻥﻭﻉ
ﺙﻱﺭ ﻡﺩﻭﻥﺍﺕ ﺍﻝ
ﺱﻱﺝﺭﻱﺫﻝﻙ ﻉﻝﻯ ﻭﺝﻩ ﺍﻝﺥﺹﻭﺹ ﻡﻥ خالﻝﺕﺃ
ﺕﺹﺍﺹ .ﻭ
اال ﻡ
ّ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺇال ﺃﻥ ﻩﺍﺕﺭﻙﺯﻑﻱ ﻡﻉﻅﻡ ﻩﺍ
ﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﺕﻱ ﺱﺕﺝﺭﻱ ﻡﻉﺍﻝﺝﺕ ﻩﺍﻑﻱ ﺃ
ﻉﻱﻥ
ﻥﺕﺍﺉﺝ ﺍﻝﻡﺭﺍﺡﻝ ﺍﻝﻡﻕﺏﻝﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  HPMPﺡﻱﺙﻱﺕ
ﻑﻱﺩ ﺍﻝ
ﻉﻝﻯﻥﻅﻡﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻙﺏﻱﺭﺓ ﻭﺏﻉﺩ ﺫﻝﻙ ﻡﻥﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ﺃﻥﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﻡﻥﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﻭﺫﻝﻙ ،ﺽﻡﻥ ﺝﻡﻝﺓ ﺃﻡﻭﺭ ،ﻡﻥ خالﻝ
ﺇﺯﺍﻝﺓ االﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﻁﻭﻱﻝ األجﻝ ﻝﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﻥﻅﻡﺏﺹﻭﺭﺓ ﻡﺙﺍﻝﻱﺓﺃﻙﺙﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﻭﺃﻥﺕﺱﺕﺥﺩﻡ ﻩﺫﻩ ﺍ
ﺕﺭﻙﻱﺏ ﺍﻝﻡﺯﻱﺩ ﻡﻥ ﺍﻝﻥﻅﻡ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕﺹﺩﺍﻕﺓﻝﻝﻡﻥﺍﺥ .ﻭﻝﺫﺍﻑﺇﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ﺃﻥﻱﺱ ﻩﻡ ﺍﻝﻉﻥﺹﺭﻑﻱ ﺍألساﺱ ﺍﻝﺥﺍﺹ إلجرﺍءﺕﺡﻭﻱﻝﻝﻩﺕﺃﺙﻱﺭ ﻉﻝﻯ
ﻑﺱ ﺍﻝﻭﻕﺕ،ﻱﻡﻙﻥ ﺃﻥﻱﺭﺏﻁ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ خالﻝ ﺍﻝﻡﺭﺍﺡﻝ ﺍﻝﻕﺍﺩﻡﺓ.ﻭﻑﻱﻥ
ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﻡﻥ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﻥﻁﻭﻱ ﻩﺫﺍ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ ﻭﺍﻝﺡﻙﻭﻡﺓ ﺍﻝﻡﺵﺍﺭ ﺇﻝﻱﻩ أعالﻩ .ﻭ
ﺏﻱﻥ ﻡ
ﺏﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﻝﻡﺵﺕﺭﻙ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱﺩﺏﺩﺭﺝﺓ ﻙﺏﻱﺭﺓ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺍﺥﺕﻱﺍﺭﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻍﻱﺭ ﺍﻝﺽﺍﺭﺓﺏﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﻉﻥﺩﻡﺍﻱﺕﻡ
ﺍﻝﻥﺵﺍﻁ ﻉﻝﻯ ﺇﻡﻙﺍﻥﻱﺓ ﺃﻥﻱ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻥﺵﺍﻁﻑﻱ
ﻑﻱﺓﺕﻥ
ﻑ ﻩﻭﻡﺍﺏﺵﺃﻥ ﻙﻱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻡ
ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﺍﻝﺱﺭﻉﺓ،ﻕﺩﻡ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﻭﻥ.00-ﻭﻑﻱ ﻡﺍ
ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻡﻉ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﺏﺵﺃﻥ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ ﺃﻭ ﻉﺩﻡ ﺡﺩﻭﺙﻩ ﻉﻝﻯ اإلطالق .ﻭ
ﺡﺍﻝﺓﺕﺃﺥﺭ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﻥ ﻡ
ﻑﺽ ﻡﺅ ﻩﻝﻑﻱ
ﻑﺽﺓ ﻕﺩﺭ ﻩﺍ  88,301ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻡﻉ ﻡﺍﻱﺹﺍﺡﺏﻩ ﻡﻥ ﺥ
ﻑﻕﺍ ﻉﻝﻯﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓ ﻡﺥ
ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ﻭﺍﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.
االﺱﺕهالك ﺡﺱﺏ ﻉﻝﻯﺃﺱﺍﺱ  4.50ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﻡﻥ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻭﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﻱﺕﻡﺙﻝﻑﻱ ﺩﻉﻡﺕﻁﻭﻱﺭ
ﺕﺭﺡﻩ ﺍﻝ
ﻝﺙﺍﻥﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻕ
ﻭﺍﻝﻥﺵﺍﻁ ﺍ
.12
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ
ﻥﺵﺍ ﻁ ﻍﻱﺭ ﻡﺭﺕﺏﻁﺏاأل
ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ .ﻭﻝﺫﺍﻑﺇﻥ ﻩﺫﺍ ﺍﻝ
ﻭ
ﻕﻱﺍﺱ ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ) ﻭﺏﻉﺽ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍإلضافﻱﻝﺕﻁﻭﻱﺭ
ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء .ﻭﻱﻕﺕﺭﺡﺕﺯﻭﻱﺩ ﺝ ﻩﺓﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕﺏﻡﺭﻑﻕﺕﻕﻥﻱ (ﻡ
ﺕﺝﺍﺭﻱ .ﻭﺍﻝ ﻩﺩﻑ ﻡﻥ ﺫﻝﻙ ﻩﻭﺇﻕﺍﻡ ﺓ
ﻝﺏﺭﻭﺏﺍﻥ ()HC-290ﻭﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ لالﺱﺕﺥﺩﺍﻡﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﺍ
ﺏﻕﺍ الﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺕﻝﻙ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ
ﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭ HC-290ﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏﺍﻉﺕﺏﺍﺭﺫﻝﻙﺵﺭﻁﺍ ﻡﺱ
ﻡﻭﺭﺩ ﻡﺡﻝﻱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-ﻭﻱﺭﻯ ﺍﻝ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﺍﻝﺝ ﻩﺍﺕﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓﻝﺕﺝﻡﻱﻉ ﻡﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ االحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻥﺵﺍﻁﻱﻡﺙﻝ ﺃﻉﺩﺍﺩﺍ ﻝﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯﺏﺩﺍﺉﻝ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺕﻁﻭﻱﺭ
ﻥﻱﺍﺕ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍ
ﺕﺝﺍﺭﻱ.ﻭﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻡﻉ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺇﻡﻙﺍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝ
ﺍﻝﺫﻱ ﺱﻱﺕﻡﻑﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﻕﺏﻝﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝ
ﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻭﺹﻭﻝ ﺇﻝﻯ
ﺍﻝﻡﺕﻭﺥﻱ ،ﻭﺡﻕﻱﻕﺓ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﻱﺯﺍﻥﻱﺓ ﺍﻝﻡﻕﺩﻡﺓﺱﻭﻑﺕﺡﺩﺩﺏﺍﻝﺩﺭﺝﺓ األﻭﻝﻯ ﺇﻡﻙﺍﻥﻱﺓ ﺝ ﻩﺓﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍ
ﺭﻱ ﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﺝﺍ
ﻥﻱﺍﺕﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏون ألج ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﺵﻯ ﻑﻱ ﺇﻡﻙﺍ
ﻱﺝ ﻑﻉﻝﻱﺓ .ﻭﺕﺵك األﻡﺍﻥﺓﺏﻉﺽ ﺍﻝ ء
ﻥﺕ ﺓ
ﻝﺕﻁﻭﻱﺭﺏﺍﻝﻙﺍﻡﻝ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭﻥﺕﻱﺝﺓﻝﺫﻝﻙ ﻭﺏﻍﺭﺽ ﺽﻡﺍﻥ ﺃﻥﻱﺕﻡ ﺍ
ﺇالّ ﺃﻥﺏﺇﻡﻙﺍﻥ ﻩﺍ ﺃﻥﺕﺩﻉﻡﺏﺍﻝﻙﺍﻡﻝﺕﻁﻭﻱﺭ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ
ﻑﺱ ﺍﻝﻭﻕﺕﺕﺝﻥﺏ االﺱﺕﺏﻉﺍﺩ ﺍﻝﻡﺏﻙﺭ ﻭﺭﺏﻡﺍ ﺩﻭﻥ ﺩﺍﻉﻝﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﺍﻝﻡﻥﺥ
ﻑﻉال ﺇالّ ﺃﻥ ﻩﺍﺕﺝﻥﺏﺕﻑﻱﻥ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕﻱﺕﻡﺙﻝ،ﻉﻝﻯ األقﻝ،ﻑﻱ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯ ﺃﻥ ﺍﻝ ﻩﺩﻑ ﺍألﺩﻥﻯ ﻡﻥﺕﻁﻭﻱﺭ ﺍﻝ
االحﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ،ﻭﺍﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﻝﺕﺯﺍﻡﺍﻝﺝ ﻩﺍﺕ
ﺕﻱﻥﻝﻉﻡالء ج ﻩﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ،ﻭﺃﻥﻱﺵﻙﻝﺫﻝﻙ ﺍ
ﻭﺽﻉ ﻭﺕﺹﻥﻱﻉ ﻭﺕﺱﻝﻱﻡﻥﻡﺍﺫﺝ ﺃﻭﻝﻱﺓﻝﻙﻝﺕﻱ ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱ
ﻑﺽﺓﻝ ﻩﺫﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻉﻝﻯ ﻡﻱﺯﺍﻥﻱ ﺓ ﻡﺥ
ﻑﻕﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕﺏﺕﻝﻕﻱ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﺍﻝﻙﺍﻡﻝﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ .ﻭﺍﺕ
ﺕﺹﻥﻱﻉ ﺍﻝ
ﻑﺽﻑﻱ االﺱﺕهالك ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﺡﺱﻭﺏﺍ ﻉﻝﻯ ﺃﺱﺍﺱ
ﻱﺹﺍﺡﺏﻩ ﻡﻥ ﺥ
ﻙﻱﺍ ﻡﻉ ﻡﺍ
ﺍﻝﻥﺵﺍﻁﺕﺏﻝﻍ  452,630ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.
 4.50ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺡﺩ ﻡﻥ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻕﺍ ﻉﻝﻯ ﻡﺱﺕﻭﻯ
ﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﻭﺍﻝﻉﻡﻝﻑﻱ ﻥﻁﺍﻕ ﻩﺍ ﻭﺍﺕ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻙﺫﻝﻙﺕﻡﻭﻱﻝ ﻭﺡﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍ
 .72ﻭﻥﺍﻕﺵﺕ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝ
ﺏﻡﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﻭﺡﺩﺓ
ﻙﻱﺍ .ﻭﺏﺫﻝﻙﺕﺹﻝ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍإلجﻡﺍﻝﻱﺓﻝﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﺍ
ﻑﺽ ﻕﺩﺭﻩ  1,637,360ﺩ ﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﺕﻡﻭﻱﻝ ﻡﺥ
ﺏﻥﺍءﻭﺕﻁﻭﻱﺭ
ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﻭﺽﻉ ﻡﺩﻭﻥﺍﺕ ﺍﻝ
ﻙﻱﺍ .ﻭﺃﺩﺕ ﺍأل
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ ﺇﻝﻯ  2,178,291ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ،ﺍﻝﻡ
ﻑﺽﻑﻱ االﺱﺕهالك ﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝ ﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱﺏﻡﻕﺩﺍﺭ  6.61ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ ﺇﻝﻯ ﺥ
ﻥﺵﻁﺓ ﺱﻭﻑ ﺕﺱ ﻩﻡ ﻑﻱ ﻥ ﻩﺍﻱﺓ ﺍﻝﻡﻁﺍﻑ ﻑﻱ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﺍﺱﺕﻥﺍﺩﺍ ﺇﻝﻯ االفترﺍﺽ ﺏﺃﻥ ﻩﺫﻩ األ
ﺍﺱﺕﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﻱﺓ
ﻙﺭﺏﻭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭ
ﻝﻱﻑﺍﻝﺵﺍﻡﻝﺓ ﻝﺥﻁﺓ ﺥﻁﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺕﻙﺍ
ﺍ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺏﻱﻥ األﻡﺍﻥﺓ ﻭﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﻝﺕﻥ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩ
 .76ﻱﺏﻝﻍ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡ
ﻙﻱﺍﺏﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺵﺍﻡﻝﺓﻱﺏﻝﻍ  8.44ﺩﻭالر
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻡﻕﺩﺍﺭ  24,932,522ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﻝﻝﻙﻱﻝﻭﻍﺭﺍﻡ ﺍﻝﻭﺍﺡﺩ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡﺏﻱﻥﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ 67ﻍﻱﺭ ﺃﻥ ﻩﺫﺍﺍﻝﺭﻕﻡﻕﺩﻱﺡﺕﺍﺝ ﺇﻝﻯﺕﻉﺩﻱﻝﺏﺡﺱﺏﺍﻝﻡﻕﺭﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻱﺕﺕﺥﺫﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺍﻝﺏﻥﺩ  66ﻡﻥ ﺝﺩﻭﻝ ﺍألعﻡﺍﻝ
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ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍﻝﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺵﺍﻡﻝﺓ ﺍﻝ ﻡ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  67ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍ
ﺍﻝﻥﺵﺍﻁ

ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍالﺱتهالك
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
(ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)

ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ (ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ)
ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﺕﺽﻡﻥ ﻑﻱ
141ﺏ ﺍﻝ ﻡ
ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ

ﻡﻱﺍﻩ ﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﻡﺭﻥﺓ
ﻑﺥﺏﺍﻝ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻥ
ﺕﻙ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ذات األدﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝ
ﺕﻙ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻑﺥ 7.7
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ذات األدﻱﻡ ﺍﻝﻡﻥﺩﻡﺝﺏﺍﻝﻥ
ﺕﻙ
ﺏﻝﻡﻱﺍﻩ
ﺍ
80.4
559.3
ﻝﺝﺍﺱﺉﺓ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍ
ﺕﻙ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
54.4
760.1
ﻝﺝﺍﺱﺉﺓ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ HFC-245faﻝﻝﺭﻍﺍﻭﻯ ﺍ
ﺕﻙ
3.1
1.3
ﺕﺡﻭﻝ  21ﻡﻥﺵﺃﺓﺏﺍﻝﻍﺓ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝ
ﺍﻝﺹﻍﺭ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝﺏﻱﻭﺕﺍﻝﻥﻅﻡ
9.3
ﺉﺍﺕ ﻍﻱﺭﺍﻝﻡﺅﻩﻝﺓ
ﻥﺵ
ﺍﻝ ﻡ
1,378.9
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏﺍﻝﺱﺍﺉﻝ
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻝﻝﻩﻱﺩﺭ
138.1
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻝﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻝﺥﻝﻁ
ﺏﻭﻝﻱﻭالتﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺓ ﺍ
(ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ)
1,517.0
ﻡﺝ ﻡﻭﻉ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝﻩﻭﺍء
ﻕﻁﺍﻉ
1,237.9
ﻉﻡﻝﻱﺍﺕﺍﻝﺕﺹﻥﻱﻉ (ﺩﻭﻥ ﻡﺏﺩالت اﻝﺡﺭﺍﺭﺓ)
ﺽﺍﻑﻱﺓ
ﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍإل
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝ
78.1
ﻉﻡﻝﻱﺍﺕﺍﻝﺥﺩﻡﺓﺏﻉﺩﺍﻝﺏﻱﻉ
1,316.0
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء
n/a
ﺕﺹﻥﻱﻉﻡﺏﺩالت اﻝﺡﺭﺍﺭﺓ
24.8
16.5

ﻝﺹﻥﺍﻉﻱ)
ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﻭﺍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ (
ﺕﺕﻉﻝﻕﺏﻕﻁﺍﻉﺍﻝ
ﻱ ﻍﻥﻱ
ﺕﺏﺭﺩ
ﺍﻝﺕﺭﻭﻱﺝ ﻝﻍﺍﺯﺍﻝ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ألج ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﻍﻱﺭﺓ
ﺏﻱﺭﺓ ﻭﺍﻝﺹ
ﺍﻝﻙ
ﺏﺍﺱﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝﺕﻁﻭﻱﺭﺍﻝﻙ
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﻭﺡﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍألﻥﺵﻁﺓ ﻍﻱﺭ ﺍالسﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

.70

0.3
-

ﺍﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱﺓ
ﺃﻥﺵﻁﺓﻍﻱﺭ

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
(ﺏﺍألﻁﻥﺍﻥ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺱﺕ
ﺍألﻭﺯﻭﻥ)

ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍإلضﺍﻑﻱﺓ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡ ﺅﻩﻝﺓ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ
ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏ
ﻱﻙﻱ)
(ﺩﻭالر ﺃﻡﺭ

2.76
1.81

176,076
244,391

0.84

63,236

70.36

6,261,816

89.59
0.48

5,482,420
150,000

1.02
151.68

88,301

15.19

166.86

12,466,240

68.08
4.30
72.38
n/a

2,592,879
7,343,728
351,384
10,287,991
][594,000

19.6

-

1.08

88,301

100.6
120.2

-

5.53
6.61

120.2
2,953.2

-

6.61
245.86

452,630
540,931
1,637,360
2,178,291
24,932,522

ﻑﺽ ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡﻝﻡﺥﺕﻝﻑ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻉﺍﻝﺝﺓﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝة األﻭﻝﻯ.
ﻱﺕﺽﻡﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  64ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﻝﺥ
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ﻱﻑ ﻑﻱ ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﻕﻁﺍﻉﺍﺕ
ﺕﺏﻁﺏﻩ ﻡﻥﺕﻙﺍﻝ
ﻑﺽ ﻭﻡﺍﻱﺭ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  : 64ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍﻝﺥ
ﻝﻑﺓ
ﻝﺕﻙ
ﺍ
(ﺏﺍﻝﺩﻭالر
األمريكي)

ﻝﻥﺵﺍﻁ
ﺍ

ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻕﻁﺍﻉ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ (ﺩﻭﻥ
ﻝﺥﻝﻁﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ)
ﺏﻭﻝﻱﻭﻝﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍ
ﺍﻝ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﻝﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﻝﺥﻝﻁ
ﺏﻭﻝﻱﻭﻝﺍﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍ
616ﺏ (ﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩ)
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ
ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕﺍﻝﺕﻕﻥﻱ ﺓ
ﺏﺭﻱﺩ
ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺕ
ﻭﺡﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

12,466,240

ﻁﻥ ﻡﺕﺭﻱ

ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻁﻥ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺱﺕ
األﻭﺯﻭﻥ

1,378.9

151.68

138.1

15.19

ﺍإلزﺍﻝﺓ
ﻥﺱﺏﺓ ﻡﻥ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

ﻥﺱﺏﺓ ﻡﻥ ﺥﻁ
ﺍﻝ
األساﺱ
16.4%

61.4%

0.0%

10,376,292

1,335.6

73.46

29.7%

7.9%

452,630
1,637,360
24,932,522

100.6
2,953.2

6.61
246.94

2.7%
0.0%
100.0%

0.7%
0.0%
26.6%

اآلثاﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﺍﻝﻡﻕﺩﺭﺓﺏﺡﺱﺏ ﺍﻝﺏﺩﻝ ﻑﻱ ﺥﻁﺕ ﻩﺍ HPMP
ﻉﺍﺙﺍﺕﻥﺡﻭ 768,179ﻁﻥﺍ ﻡﻥ ﻡﻉادالتﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ
ﻑﻱﺫﻡﺵﺭﻭﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺇﻝﻯﺕﺝﻥﺏ ﺍﻥﺏ
 .71ﺱﻱﺅﺩﻱﺕﻥ
ﻑﺽ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ،ﻭﺥ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﻁ ﺏﺫﻝﻙ ﻡﻥ ﺕﺡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﻥ
ﺍﻝغالف ﺍﻝﺝﻭﻱ ﻭﻡﺍﻱﺭ
ﻥﻑﺥﺏﺍﻝﻡﻱﺍﻩ(ﺏﺍالعﺕﻡﺍﺩﻑﻕﻁ ﻉﻝﻯ ﻕﻱﻡ ﻕﺩﺭﺍﺕ االﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﻑﻱ ﻡﺥﺕﻝﻑ ﻉﻭﺍﻡﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺏﻱﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ .62
ﻑﺥ) ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺍﻝﻡ
ﺍﻝﻥ
ﻱ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ
ﺕﺏﻁﺓﺏﺍﻝﺕﺡﻭﻝ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  :62اآلثاﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﺍﻝﻡﺭ
ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ

ﻝﻕﺩﺭﺓ ﻉﻝﻯ ﺍالﺡﺕﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱ
ﺍ

ﺕﺡﻭﻱﻝ
ﻕﺏﻝﺍﻝ
ﺏﻭﻥ616-ﺏ 780
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭ
ﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺕﺡﻭﻱﻝ
ﺏﻉﺩﺍﻝ
20
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
1,030
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ245fa-
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺏﻝﻡﻱﺍﻩ
ﻑﺥ ﺍ
ﺍﻝﻥ
ﺕﺡﻭﻱﻝ
ﺍﻝﻑﺭﻉﻱﺏﻉﺩﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
ﺹﺍﻑﻱ
ﺍألثرﺍﻝ

ﻁﻥ/
ﺱﻥﻭﻱﺍ

ﻡﻉﺍدالتﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ
(ﻁﻥ/ﺱﻥﺓ)

1,517.00

1,183,260

416.70
394.90
n/a
811.60

8,334
406,747
0
415,081
)(768,179

ﺕﺡﻭﻱﻝﻑﻱ
 .71ﻭﻕﺩ ﺍﺱﺕﺥﺩﻡ ﻡﺅﺵﺭ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ األﻁﺭﺍﻑﺏﺵﺃﻥ ﺍآلﺙﺍﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥﻝﺕﻕﻱﻱﻡ اآلﺙﺍﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥﻝﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ .وألﻍﺭﺍﺽ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ616-ﺏ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺕﺍﺉﺝ ﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ .02
ﻯ ﺏﺭﻭﺏﺍﻥ ( .)HC-290ﻭﺕﺭﺩ ﺍﻝ
ﺹ ﺏﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝ
ﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓ،ﺕﻕﺩﻡ ﺍﻝﻥﺕﺍﺉﺝ ﺍﻝﺥﺍ ﺓ
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ﻱ ﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺕﺏﻁﺓﺏﺍﻝﺕﺡﻭﻝ
ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  02ﺍآلثاﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﺍﻝﻡﺭ
ﺍﻝﻡﺩخالﺕ

ﻉﺍﻡ
ﺏﻝﺩ
ﺍﻝ
ﻥﺍﺕ ﺍﻝﺵﺭﻙﺓ)
ﺏﻱﺍ

][-
][-
ﻝﻕﺍﺉﻡﺓ[
]ﺍ

ﺇﺥﺕﻱﺍﺭﻥﻭﻉ ﺍﻝﻥﻅﺍﻡ
ﺏﺭﻱﺩ
ﻝﺕ
ﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﻩﺍ ﻡﺓ ﻉﻥ ﺍ
ﺏﺩﺍﻝﻩ
ﺕﻡ ﺇﺱﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻙﻝﻭﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺍﻝﺫﻯ ﺱﻱ
ﻙﻡﻱﺓﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩﺏﺡﺱﺏ ﺍﻝﻭﺡﺩﺓ
ﻉﺩﺩ ﺍﻝﻭﺡﺩﺍﺕ
ﺱﻉﺓ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ

][-
ﻙﺏﻝﻭﻍﺭﺍﻡ[
]
][-
ﻱﻝﻭﻭﺍﺕ[
]ﻙ

ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
14ﻡﻥﺵﺃﺓ
ﺕﺝﻡﻱﻉ ﺃﺝﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ
ﻭﺍء ﻑﻯ ﺍﻝﻡﻭﻕﻉﺃﺝﻩﺯﺓ
ﺍﻝﻩ
ﻥﻑﺹﻝﺓ)
ﻱﻱﻑ ﺍﻝﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡ
ﺕﻙ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
=00
2.3011
537,950
7.72

ﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﺫﺍﺕ ﺡﺩ ﺃﺩﻥﻱ ﻡﻥ ﺍألﺙﺭ ﻉﻝﻯﺍﻝﻡﻥﺍﺥ
ﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍ
ﺕﺡﺩﻱﺩ ﺍ
][%

ﺏﻝﺩﺍﻥ)
ﺏ ﺍﻝﺹﺍﺩﺭﺍﺕ (ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝ
ﻥﺱﺓ
ﺡﺱﺍﺏ ﺍألثر ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ
ﻡﻝﺡﻭﻅﺓ

ﻱﺩ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝ ) ﺃﻙﺙﺭ ﻡﻥ ﻭﺍﺡﺩ ﺇﻥ ﺃﻡﻙﻥ)
ﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭ

][list

0
HFC-410A, HC290

ﺏﻱﺭﺍﻱﻉﺕﻡﺩﻉﻝﻯﺍﻝﺡﺍﻝﺓ
ﺝﻡﻱﻉ ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕﺍﻝﻡﻉﺭﻭﺽﺓ ﻡﺡﺩﺩﺓ ﻭﻝﻱﺱﺕﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﻉﺍﻡﺓ ﺡﻭﻝ ﺃﺩءﺍ ﺏﺩﻱﻝ ﻭﺍﺡﺩ؛ ﻭﻱﻡﻙﻥ ﺃﻥ ﻱﺥﺕﻝﻑ األﺩﺍء ﺍختالﻑﺍ ﻙ
ﺍﻝﻡﺥﺭﺝﺍﺕ

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-
ﻑﺕﺭﺓ ﺡﻱﺍﺕ ﻩﺍﺏﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓﺏ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
مالﺡﻅﺓ:ﺕﺡﺱﺏ ﺍﻝﻡﺥﺭﺝﺍﺕ ﻙﺃﺙﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥﻝﻥﻅﻡﺱﻭﺍﺉﻝ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ خالل
ﻝﻑﺓ ﻡﻡﻙﻥﺓ
ﺕ ﻑﻱﺱﻥﺓ ﻭﺍﺡﺩﺓ  .ﻭﺍﻝﻡﺥﺭﺝﺍﺕ اإلﺽﺍﻑﻱﺓ/ﺍﻝﻡﺥﺕ
ﻭﻉﻝﻯﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝﻡﻕﺩﺍﺭ ﺍﻝﻡﻥﺝ
ﺍﻝﺏﻝﺩ
ﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓﺏﺃﻕﻝﻕﺩﺭ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﺃﺙﻱﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ
ﺕﺡﺩﻱﺩ ﺍﻝ
ﻝﺏﺩﻱﻝ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻩ ﺡﺩ ﺃﺩﻥﻱ ﻡﻥ ﺍألﺙﺭ ﻉﻝﻯ
ﻕﺍﺉ ﻡﺓ ﺏﺩﺍﺉﻝ ﻝﺕﺡﺩﻱﺩ ﺍ
ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ

ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ
ﺡﺱﺍﺏ ﺃﺙﺭ ﺍﻝ
ﻝﺏﺩﻱﻝ1
ﻍﺍﺯ ﺍﻝﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍ

ﺏﺍﺵﺭﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ(ﺏﻉﺩ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ) -ﺥﻁ
ﻡﺝﻡﻭﻉ األﺙﺭ ﺍﻝ ﻡ
األساﺱ*
ﺏﺍﺵﺭ( ﺍﻝﺏﻝﺩ)**
أألﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝ ﻡ
ﺏﺍﺵﺭ( ﺥﺍﺭﺝ ﺍﻝﺏﻝﺩ)**
أألﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝ ﻡ

ﺏﺍﺵﺭ
ﻡﺝﻡﻭﻉ األﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝ ﻡ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍألﺙﺭ
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ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺹﻥﻑﺓ
]ﻕﺍﺉ ﻡﺓ ﻡ
ﻝﻥﺱﺏﺓ ﺍﻝﻡﺉﻭﻱﺓ)
= (ﺍ
لالﻥﺡﺭﺍﻑ ﻉﻥ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

ﺍﻑﻯءﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
] ﻡﻙ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻑﻯءﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
] ﻡﻙ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻑﻯءﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
] ﻡﻙ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻑﻯءﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
] ﻡﻙ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻑﻯءﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
] ﻡﻙ
ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ[

ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ122-ﺍ ()%01
ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ)%01(-290
ﺍﻝﻩﻱﺩﻭﺭ ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ()%1
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ-
22
ﺍﻝﻩﻱﺩﻭﺭ ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ  127ﺝ
))0%
ﺍﻝﻩﻱﺩﻭﺭ ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 162ﺍ
)(6%
ﺍﻝﻩﻱﺩﻭﺭ ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 162ﺍ
)(23%
ﺍﻝﻩﻱﺩﻭﺭ ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 162ﺍ
89,067
845,761
0
845,761
934,828
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ﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺏﺩﻱﻝ 2
ﻝﺕ
ﻍﺍﺯ ﺍ

ﺏﺍﺵﺭﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ(ﺏﻉﺩ ﺍﻝﺕﺡﻭﻱﻝ)-
مجموع األﺙﺭ ﺍﻝﻡ
ﺥﻁ ﺍألساﺱ**
ﺏﻝﺩ)**
ﺏﺍﺵﺭ( ﺍﻝ
أألﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡ
ﺏﻝﺩ)**
ﺏﺍﺵﺭ(ﺥﺍﺭﺝ ﺍﻝ
أألﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡ
ﺏﺍﺵﺭ**
ﺃمجموع األﺙﺭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡ
ﻡﺝﻡﻭﻉ ﺍألثﺭ

ﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
ﻡﻙﺍﻑﻯءﺙﺍ
]
ﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻝ
ﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
ﻡﻙﺍﻑﻯءﺙﺍ
]
ﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻝ
ﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
ﻡﻙﺍﻑﻯءﺙﺍ
]
ﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻝ
ﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
ﻡﻙﺍﻑﻯءﺙﺍ
]
ﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻝ
ﻥﻯ ﺃﻭﻙﺱﻱﺩ
ﻡﻙﺍﻑﻯءﺙﺍ
]
ﻙﺭﺏﻭﻥ[
ﺍﻝ

HC-290
-3,278,581
-115,584
0
-115,584
-3,394,165

ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺍﻝﻡﺍﺩﺓ
ﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭن لإلﻥﺏﻉﺍﺙﺍﺕ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭﻭ
ﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﺕﻙ
ﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍ
ﺏﺍﺵﺭ  :ﺍألﺙﺭﺍﻝﻡﺥﺕﻝﻑﺏﻱﻥ ﺍﻝﺕﻙ
*ﺍألﺙﺭﺍﻝ ﻡ
ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ
ﺱﻱﺩﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ
ﺭﻭﻑﻝﻭﺭﻭ ﻙﺭﺏﻭﻥ إلﻥﺏﻉﺍﺙﺍﺕﺙﺍﻥﻯ ﺃﻭﻙ
ﻙﻝﻭ
ﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﻝﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍﺍﻝﺏﺩﻱﻝﺓ ﻭﺕ
ﺍﺵ ﺍﻝﻑﺭﻕﺏﻱﻥ
**األﺙﺭ ﻍﻱﺭﺍﻝﻡﺏﺭ:
ﻝﻱﺩﺍﻝﻙ ﻩﺭﺏﺍء
ﻝﺩﻯ ﺕﻭ
ﺏﺇﺱﺕ ﻩالك اﻝﻁﺍﻕﺓ

 .72ﻱﺏﻱﻥ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ 02ﻭﺝﻭﺩﺯﻱﺍﺩﺓﻑﻱ اآلﺙﺍﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﻥﺕﻱﺝﺓ ﻝﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﺹﻥﻉﺓﻑﻱ ﻉﺍﻡ ﻭﺍﺡﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ ﻭﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  934,828ﻁﻥﺍ ﻡﻥ ﻡﻉﺍدالتﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ خالﻝ
ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻉﺍﺙﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ ﺏﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﻡﻥ ﻩﺫﻩ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﻡﺱﺕﺥﺩﻡ ﻑﻱ ﺍﻝﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝالحﻕﺓ واالﻥﺏ
ﻑﺕﺭﺓ ﺡﻱﺍﺕ ﻩﺍ ،ﻭﻱﺕﺽﻡﻥ ﺫﻝﻙ ﻍﺍﺯ ﺍﻝ
ﺏﻱﺍ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ
ﻱﺕﺭﻙﺃﺙﺭﺍﺱﻝ
ﻥﺵﻁﺓﻑﻱﻕﻁﺍﻉﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻡﻡﺍ
ﺍﻝﻭﺡﺩﺍﺕ .ﻭﺱﺕﻙﻭﻥ ﻩﺫﻩﺍﻝﺯﻱﺍﺩﺓﺃﻙﺏﺭ ﻡﻥ اآلثاﺭ ﺍﻝﺕﻉﻭﻱﺽﻱﺓ لأل
ﺕﺡﻡﻝﻩ ﺍﻝﻡﻥﺍﺥ ﻡﺡﺱﻭﺏﺍ
ﻕﺩﺭﻩ  166,649ﻁﻥﻡﺕﺭﻱ ﻡﻥ ﻡعادالتﺙﺍﻥﻱ ﺃﻙﺱﻱﺩ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ .ﻭﻱﺕﻉﻝﻕ ﺍﻝﻉﺏء اإلضافﻱ ﺍﻝﺫﻱﻱ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑﺏﻭﺍﺱﻁﺓ MCIIﺏﺩءﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓﻑﻱ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء
ﺏﺵﺃﻥ ﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.00-ﻭﻕﺩﺕﻉﻭﺽ ﺍﻝﺝ ﻩﻭﺩ
ﺏﺍﻝﻡﻕﺍﺭﻥﺓﺏﻭﺡﺩﺍﺕ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ162-ﺃﻝﻑ
ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓﻝﺕﺡﺱﻱﻥﻙﻑﺍءﺓ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓﻑﻱ
ﺍﻝﺕﻱﺕﺏﺫﻝ ﻩﺍ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭ ﺍﻝﺏﺭﻥﺍﻡﺝ ﺍﻝﺫﻱﻱﺭﻉﺍﻩ ﻡ
ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻉﻱﻭﺏ ﺇالّ ﺃﻥ ﺍألﻡﺍﻥﺓﺕﺭﻯ ﺃﻥ ﻩﺫﻩ ﺍآلﺙﺍﺭ الﺕﺕﻉﻝﻕﺏﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﺫﻱﻱﻡﻭﻝﻩ ﺍﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍﻝﻡﺕﻉﺩﺩ
األﻁﺭﺍﻑ.
ﺵﺕﺭﻙ
ﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺍﻝ ﻡ
ﺍ
ﻝﺕﻭﻑﻱﺭ ﻡﻭﺍﺭﺩﺇﺽﺍﻑﻱﺓ ﻝﺕﻉﻅﻱﻡ
ﻝﻑﺭﺹ ﺍﻝﻡﺕﺍﺡﺓ
ﻝﺡﻭﺍﻑﺯ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﻡﺡﺕﻡﻝﺓ ﻭﺍ
ﺍﺱﺕﺝﺍﺏﺓ ﻝﻝﻡﻕﺭﺭ ( 12/21ﺡ)ﺏﺵﺃﻥ ﺍ
.71
ﻝﺕﺍﺱﻉ
ﻝﺹﺍﺩﺭ ﻉﻥ االﺝﺕﻡﺍﻉ ﺍ
ﻑﻕﺭﺓ (6ﺏ) ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ  1/62ﺍ
ﻡﻥﺍﻑﻉ ﺍﻝﺕﻱﺕﻝﺡﻕﺏﺍﻝﺏﻱﺉﺓﻥﺕﻱﺝﺓﻝﺥﻁﻁ  HPMPﺇﻉﻡاالﻝﻝ
ﺍﻝ
ﺕﺕﺍﺏﻉﺍﻝﻡﺹﺍﺩﺭ ﺍﻝﻡﺍﻝﻱﺓ
ﻉﺵﺭ ﻝﻡﺅﺕﻡﺭ األﻁﺭﺍﻑ ،ﺃﻭﺽﺡ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ  HPMPﺱﻭﻑ
ﻝﺕﺭﻭﻱﺝ
ﻥﺹﺭ االﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱ ﻝﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝ
ﻑﺫ ﺍﻝﻉ
ﺵﺕﺭﻙ .ﻭﺱﻭﻑ ﻱﻥ
ﺱﻱﺭ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝ ﻡ
األخرى ﻝﺕﻱ
ﻝﺕﺭﺍﻑﻕ ﻡﻉ ﻡﺵﺭﻭﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝﻡﺏﺍﻥﻱ ﺍﻝﺥﺽﺭﺍءﺏﺍ
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﻭﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻍﻱﺭ ﺍﻝﻉﺍﻡﻝﺓﺏﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ألج ﻩﺯﺓ ﺍﻝ
ﻑﺽ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥ"ﻑﻱﺕﺍﻱﻝﻥﺩ .ﻭﻡﻥ ﺍﻝﻡﺃﻡﻭﻥ ﺃﻥﻱﺅﺩﻱ
ﻕﺕﺭﺡ ﺍﻝﻡﻉﻥﻭﻥ "ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ﺍﻝﺥﺽﺭﺍءﻝﻝﻥﻡﻭ ﻡﻥﺥ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ ﺍﻝﻡ
ﻡ
ﺏﻱﺭ  02ﺇﻝﻯ  02ﻡﻝﻱﻭﻥ ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓﺕﺩ
ﻱﻱﻥ ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﻡﻥ ﻡ
ﻝﺏﺍﻝﻍ  62مال
ﺍﻝﻡﺏﻝﻍ ﺍﻝﻡﻕﺕﺭﺡ ﺍ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉ ﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ االﺱﺕﺙﻡﺍﺭﻱ ﻡﻥ خالﻝﺕﺡﻭﻱﻝ ﺝﺍﻥﺏ
ﺃﺥﺭﻯ ﻡﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ .ﻭﺱﻭﻑﻱﻙﻡﻝ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﻡ
ﺕﺝﺭﺏﻩﺕﻁﻭﻱﺭ ﺍﻝﻡﺩﻱﻥﺓ
ﻕﻱﻕﻙﻑﺍءﺓ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻁﺍﻕﺓ ،ﻭ
ﺍﻝﻁﻝﺏ ﻡﻥ خالﻝ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱﺓ ﻝﻝﻡﻉﺍﻭﻥﺓﻑﻱ ﺍﻝﺕﻭﺱﻉﻑﻱﺕﺡ
ﺭﻑﻕ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻉﺍﻝﻡﻱﺓ ﻭﺍﺱﺕﻉﺭﺍﺽ ﻩ
ﻑﻕﻁ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﻡ
ﻝﺡﺍﺽﺭ
ﻑﺽﺓ ﺍﻝﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱﺏﺍﻥﻙﻭﻙ .ﻭﻱﺝﺭﻱﻑﻱ ﺍﻝﻭﻕﺕ ﺍ
ﺍﻝﺥﺽﺭﺍء ﻡﻥﺥ
ﺭﻑﻕ.
ﻑﻱ ﺃﻡﺍﻥﺓ ﺍﻝ ﻡ
ﻝﺹﻍﻱﺭﺓﻑﻱ ﻕﻁﺍﻉﻱ ﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﻭﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﺵﺉﺍﺕ ﺍ
ﻭ عالﻭﺓ ﻉﻝﻯ ﺫﻝﻙ ،ﺡﺩﺩ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﻡﻥ
.77
ﻭﻑﻩ ﺍﻝﺝﺍﺭﻱﺓﻝﺏﺭﺍﻡﺝ
ﻝﻱﺍﻱﻉﻥﻱﺏﺕﻕﺩﻱﻡ ﺵﺭﻭﻁﻩ ﻭﻅﺭ
ﺵﺕﺭﻙﺏﺃﺱﻉﺍﺭ ﻡﻭﺍﺕﻱﺓ ،وكيال ﻡﺍ
ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍءﻑﻱ ﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻉﻱﻥ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍألﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ) (HPMPﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺍإلقرﺍﺽ ﺍﻝﺏﻱﺉﻱ ﻭاالجﺕﻡﺍﻉﻱ ﻝﻝﻡﻥﺕ
ﻑﻭﺍﺉﺩ ﻭﺱﺩﺍﺩ ﺍﻝﺩﻱﻭﻥ ﺡﺕﻯﺱﻥﻩ ﻭﺍﺡﺩﺓ،
ﻑﺕﺭﺓ ﺱﻡﺍﺡ ﻉﻝﻯ ﺍﻝ
ﻑﻉﻭﻥ ﻉﻝﻯ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ).ﻭﺱﻭﻑﻱﺡﺹﻝ ﺍﻝﻡﻥﺕ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱ
ﻑﺍﺉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻱﺱﻱﺭﻱﺓ .ﻭﺱﻱﻉﺍﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻉﻝﻯ ﻭﺝﻩ ﺍﻝﺥﺹﻭﺹ ﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺍﻝﺭﻍﺍﻭﻱ ﺍﻝﺹﻍﻱﺭﺓﻝ
ﻭﺍألعضاء ﻡﻥﺍﻝﺭﺱﻭﻡ ﻭﺃﺱﻉﺍﺭ ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 245fa-ﺍﻝﺕﻱﺕﺯﻱﺩﻑﻱ ﻩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ
ﺏﻱﻕﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺍﻝﺕﺡﻭﻝ ﺇﻝﻯﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺍ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ بدال ﻡﻥﺕﻁ
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ﻑﺭﻕﺏﻱﻥ
ﻭﻑﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺕﺡﻕﻕﺓ ﻡﻥ ﺍﻝ
ﻝﻕﺭﻭﺽ ﻉﻝﻯ ﺃﺱﺍﺱ ﺍﻝ
ﻑﻱﺓﺏﺩﺭﺝﺓ ﻙﺏﻱﺭﺓ .ﻭﺱﻭﻑﺕﺡﺱﺏ ﻉﻡﻝﻱﺓ ﺱﺩﺍﺩ ﺍ
ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ اإلضا
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ.245fa-
ﺏﻱﻥﺕﻙﻥﻭﻝﻭﺝﻱﺕﻱ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﻭﺍﻝﻩﻱﺩﺭ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ
ﻑﺕﺭﺓ 2114-2112
ﻝﻡﺕﻉﺩﺩ ﺍألﻁﺭﺍﻑﻝﻝ
ﻝﺹﻥﺩﻭﻕ ﺍ
ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺥﻁﺓ ﺃﻉﻡﺍﻝ ﺍ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ
ﻙﻱﺍ ﺯﺍﺉﺩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺩﻉﻡ ﻝﺕﻥ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ  24,932,522ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
 .74ﻱﻁﻝﺏ ﺍﻝ
ﻑﺕﺭﺓ  0261-0260ﻡﻕﺩﺍﺭ  22,575,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱﺏﻡﺍﻑﻱ ﺫﻝﻙ
 .HPMPﻭﺕﻕﻝ ﺍﻝﻕﻱﻡﺓ اإلجﻡﺍﻝﻱﺓ ﺍﻝﻡﻁﻝﻭﺏﺓ ﻝﻝ
ﻑﺭﻕﻑﻱ األﺭﻕﺍﻡ ﺇﻝﻯ
ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﺩﻉﻡﺏﻥﺡﻭ 14ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻉﻥ ﺍﻝﻡﺏﻝﻍ اإلجﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﻑﻱ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺥﻁﺓ ﺍألعﻡﺍﻝ.ﻭﻱﺭﺝﻉ ﺍﻝ
ﻑﺕﺭﺽ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻉﻡﺍ ﻡ
ﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍﻝﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺓ ﺍﻝﻡ
ﻑﺓﻑﻱ ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﻑﺍﻉ ﻡﺭﺩﻭﺩﻱﺓ ﺍﻝﺕﻙﻝ
ﺍﺭﺕ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  245.9ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻝﺩﻯ ﻭﺽﻉ ﺥﻁﺓ ﺍألعﻡﺍﻝ.ﻭﺕﺯﻱﺩ ﺍإلزﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﺕﺡﻕﻕﺓﻑﻱ ﺇﻁﺍﺭﺍﻝﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍ
ﺕﻭﺥﺍﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍألعﻡﺍﻝ.
ﺏﻥﺡﻭ 2ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉة عن اإلﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡ ﺓ
ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍالﺕﻑﺍﻕ
.72
األﻭﻝ.

ﺭﻑﻕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻑﻱ ﺍﻝ ﻡ
ﻑﻱﺫﻱﺓﺏﺵﺃﻥ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺍﻕﺏﻱﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﻱﺭﺩ ﻡﺵﺭﻭﻉ ﺍﺕ

ﺹﻱﺓ
ﻝﺕﻭ
ﺍ
ﻝﺵﺍﻡﻝ ﺍﻝﺫﻱﺱﺕﺡﻕﻕﻩ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ
ﻑﺽ ﺍ
ﻑﻱﺫﻱﺓﻑﻱ ﺃﻥﺕﻥﻅﺭ،ﺏﻉﺩ ﻡﺭﺍﻉﺍﺓ ﺍﻝﺥ
 .42ﻕﺩﺕﺭﻍﺏ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﻝﻭﺍﺭ ﻑﻱ ﺍﻝﺝﺩﻭﻝ  ،64ﻡﺍ ﺇﺫﺍ ﻙﺍﻥﺕ:
ﺍ ﺩ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
(ﺃ) ﺕﻭﺍﻑﻕ ﻡﻥ ﺡﻱﺙ ﺍﻝﻡﺏﺩﺃ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁ ﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﺏﻥﺱﺏﺓ 62ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ ﻡﻥ ﺥﻁ
ﻑﺽ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺕﺭﺓ  0260ﺇﻝﻯ 0262ﻝﺥ
ﻝﻝ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ 1,869,939
ﺍألساﺱﺏﻡﺏﻝﻍﻕﺩﺭﻩ  24,932,522ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺍ ﺯﺍﺉﺩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺍ
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ؛
ﻙﻱﺍﻝﻝ
ﺩﻭالرﺍ ﺃﻡﺭﻱ
ﻑﺽ ﺍﻝﺕﺝﻡﻱﻉﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡ
(ﺏ) ﺃﻥﺕﺡﺍﻁ ﻉﻝﻡﺍﺏﺃﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﻕﺩﻭﺍﻑﻕﺕ ﻉﻝﻯ ﺃﻥﺕﺡﺩﺩ ﻙﻥﻕﻁﺓﺏﺩﺍﻱﺕ ﻩﺍﻝﻝﺥ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ
ﻝﺏﺍﻝﻍ  927.6ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ ﺥﻁ األساﺱ ﺍ
ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻭ1,028.5
ﻑﻉﻝﻱ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍ  826.6ﻁﻥ ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕﻥ
ﺡﺱﻭﺏﺍ ﺏﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍالﺱﺕهالﻙ ﺍﻝ
ﻡ
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﺍﻝﻡﺏﻝﻍﺓ ﻉﻥ ﻉﺍﻡﻱ  0222ﻭ 0262ﻉﻝﻯ ﺍﻝﺕﻭﺍﻝﻱﺏﻡﻭﺝﺏ ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ  7ﻡﻥ
ﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝ ﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻥﺕﺭﻱﺍﻝ ﺯﺍﺉﺩﺍ  15.7ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭ
ﻝﺱﺍﺏﻕ ﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺏﻡﺍﻑﻱﻱﺹﻝ ﺇﻝﻯ  943.3ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ
 616ﺏ ﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﻥﻅﻡ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱﻭﻝ ﺍ
ﻑﺍد األﻭﺯﻭﻥ؛
ﺍﺱﺕﻥ
( ﺝ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ-
ﻑﺭﺽ ﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺕﺯﺍﻡ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏ
ﺃﻥﺕﺡﺍﻁ ﻉﻝﻡﺍﺏﺍ
ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍﻝﺙﺍﻥﻱ
ﻱﺕﺝﺍﻭﺯ 6
ﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ﺍﻝﺥﻝﻁﻑﻱ ﻡﻭﻉﺩ ال
616ﺏ ﺍﻝﻥﻕﻱ ﻭﺍﻝﻡﺕﺽﻡﻥﻑﻱ ﺍﻝﺏﻭﻝﻱوالت ﺍ
ﺙﻥﺍء ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡﺍﺕ ﺭﻍﺍﻭﻱﺍﻝﺭﺵ؛
0261ﺏﺍﺱﺕ

(ﺩ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﻑﻱﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ
ﻱﺕﻉﻝﻕﺏﺍﻝﺡﻅﺭ ﺍﻝﻡﻕﺭﺭ ﻉﻝﻯ ﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﻱﻡﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 00-ﺫﺍﺕﻕﺩﺭﺓ
ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﻭﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻡﻥ ﺃﺝ ﻩﺯﺓﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻝﺙﺍﻥﻱ ،0267
ﺕﺏﺭﻱﺩ ﺍﻝﺕﻱﺕﻕﻝ ﻉﻥ  14.5( BTU 50,000ﻙﻱﻝﻭﻭﺍﺕ)ﺏﺡﻝﻭﻝ 6ﻱﻥﺍﻱﺭ /ﻙﺍﻥﻭﻥ ﺍ
ﺍﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ00-ﺏﺡﻝﻭﻝ 16
ﻭﺡﻅﺭ ﻉﻝﻯﺏﻱﻉ ﻭﺡﺩﺍﺕﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﺱﻡﺏﺭ /ﻙﺍﻥون األﻭﻝ :0267
ﺩ
()6

ﺕﺵﺭﻱﻉ ﺃﻭ الﺉﺡﺓ ﻡﺕﻉﻝﻕﺓﺏﺫﻝﻙ؛
ﺏﺱﻥ
ﻝﺕﺯﺍﻡ ﺡﻙﻭ ﺓﻡ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﺕﺡﺍﻁ ﻉﻝﻡﺍﺏﺍ
32

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47

()0

ﻝﺙﺍﻥﻱﺓ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻥﻑﺍﻕ ﻑﻱ ﺇﻁ ﺍﺭ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ ﺍ
ﺃﻥ الﻱﺱﻡﺡ ﺏﺃﻱ ﺇ
ﺕﺵﺭﻱﻉ ﺃﻭ ﺍﻝالﺉﺡﺓ؛
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﺕﺅﻙﺩ ﺡﻙﻭ ﺓﻡ ﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﺱﻥ ﻩﺫﺍ ﺍﻝ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

(ﻩ)

ﺵﺉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ ﺃﺝ ﻩﺯﺓ
ﻝﺕﺯﺍﻡ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩﺏﺃﻥﺕﺕﻱﺡ ،ألغﺭﺍﺽ ﺭﺹﺩ ﺍﺱﺕهالﻙ ﻡﻥ
ﺃﻥﺕﺡﺍﻁ ﻉﻝﻡﺍﺏﺍ
ﻝﺏﺍﻝﻍﺓ  61ﺍﻝﻡﺩﺭﺝﺓ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺭﺡﻝﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﺕﻙﻱﻱﻑ ﺍﻝ ﻩﻭﺍء ﺍ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﻑﻱ ﺍﻝﺱﻥﻭﺍﺕ  0262ﺇﻝﻯ  0267ﻭﺏاإلضافﺓ ﺇﻝﻯ ﺃﻯ ﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺃﺥﺭﻯ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻱﺝﺭﻱ ﺝﻡﻱﻉ ﻩﺍﻝﻝﺕﺡﻕﻕ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﺏﻝﺩ ،ﺍﻝﺱجالت ﺍﻝﺥﺍﺹ ﺓﺏﺡﺹﺹ االﺱﺕﻱﺭﺍﺩ ﺍﻝﺕﻱﺕﺹﺩﺭ خالﻝ
ﺕﻑﻅﺏ ﻩﺍ ﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻝﻡﻉﻥﻱﻭﻥ
ﺕﻕﺍﺭﻱﺭﺕﺕﺽﻡﻥ ﺃﺱﻡﺍء ﻉمالء ﻙﻝ ﻡﺱﺕﻭﺭﺩ ﺍﻝﺕﻱﺱﻱﺡ
ﻙﻝﺱﻥﺓﺕﻕﻭﻱﻡﻱ ﺓ،ﻭ
ﻙﺝﺯء ﻡﻥ ﺇﺵﺕﺭﺍﻁﺍﺕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏﻥﻅﺍﻡ ﺍﻝﺕﺭﺍﺥﻱﺹ ﻭﺡﺹﺹ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺍﺕ؛

( ﻭ)

ﺃﻥﺕﻁﻝﺏ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻱﺽﻡﻥ،ﻡﻥ خالﻝ ﻉﻕﻭﺩﺕﺹﺍﻍ ﻝ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻍﺭﺽﺏﺃﻥ األﻡﻭﺍﻝﺍﻝﻡﺕﻭﺥﺍﺓ
ﻥﺹﺭ ﺍﻝﻡﺱﺍﻉﺩﺓ ﺍﻝﺕﻕﻥﻱ ﺓ ﻑﻱ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻝﺕﻁﻭﻱﺭ ﺍﻝﻙﺏﺍﺱﺍﺕ ﻑﻱ ﻉ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﺱﻭﻑﻱﺅﺩﻱ ،ﻙﺡﺩ ﺃﺩﻥﻯ ،ﺇﻝﻯ ﺇﻥﺕﺍﺝ ﻥﻡﺍﺫﺝ ﻭﺕﺱﻝﻱﻡ ﻩﺍ ﻝﻡﻥﺵﺉﺍﺕﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﺏﺭيد الﺥﺕﺏﺍﺭ ﻩﺍ؛
ﺃﺝ ﻩﺯﺓ ﺍﻝ

( ﺯ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻡﻥﻥﻕﻁﺓ ﺍﻝﺏﺩء
ﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺥﺹﻡ  245.86ﻁﻥﺏﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ؛
ﺕﺝﻡﻱﻉﻱ ﺍﻝﻡﺱﺕﺩﺍﻡ ﻡﻥ ﺍﺱﺕهالك ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﻑﺽ ﺍﻝ
ﻝﻝﺥ

( ﺡ)

ﻑﺽ االﺱﺕهالك ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
ﻑﻱﺫﻱﺓ ﻝﺥ
ﻑﺍﻕﺏﻱﻥ ﺡﻙﻭﻡﺓﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ﻭﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﺕﻭﺍﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﻡﺵﺭﻭﻉ االﺕ
ﺃﻥ
ﺭﻑﻕ ﺍألﻭﻝﺏ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﻭﺙﻱﻕﺓ؛
ﺍﻝﻭﺍﺭ ﻑﻱ ﺍﻝ ﻡ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻥﺡﻭ ﺩ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ

( ﻁ)

ﻑﻱﺫﻱﺓﻕﺭﺍﺭﺍﺏﺵﺃﻥﺕﻡﻭﻱﻝﺕﺡﻭﻱﻝﺕﺹﻥﻱﻉ
ﺕﺥﺍﺫ ﺍﻝﻝﺝﻥﺓ ﺍﻝﺕﻥ
ﺃﻥﺕﻁﻝﺏ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ ﺃﻥﻱﻕﺩﻡ،ﺏﻡﺝﺭﺩ ﺍ
ﻥﺹﺭ ﻡﻥ ﺵﺭﻱﺡﺓ ﻉﺍﻡ  0261ﻡﻥ ﺥﻁﺓ
ﺕﺡﻭﻱﻝ ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ﻙﻉ
ﻡبدالت ﺍﻝﺡﺭﺍﺭﺓ ،ﻁﻝﺏﺕﻡﻭﻱﻝ ﻝ
ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ ،ﻭﺃﻥﻱﻁﻝﺏ ﻙﺫﻝﻙ ﻡﻥ األﻡﺍﻥﺓﺕﺡﺩﻱﺙ ﺍﻝﺕﺫﻱﻱﻝ
ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻑﺍﻭﻑﻕﺍﻝﺫﻝﻙ؛
-0ﺃﻝﻑﺏاالﻕ

( ﻱ)

ﻭﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥﻱﺓ ﻝﺕﺍﻱﻝﻥﺩ
ﻝﺵﺭﻱﺡﺓ األﻭﻝﻯ ﻡﻥ ﺥﻁﺓ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﺯﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭﻙﻝﻭﺭ
ﺕﻭﺍﻑﻕ ﻉﻝﻯ ﺍ
ﺃﻥ
ﺕﺏﻁﺓﺏ ﻩﺍﺏﻡﺏﻝﻍ  5,000,000ﺩوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ ﺯﺍﺉﺩﺍﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺍﻝﺏﺍﻝﻍﺓ
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﻡﺭ
ﻭﺥﻁﺓ ﺍﻝﺕﻥ
 375,000ﺩﻭالر ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ.
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ﺍﻝﻡﺭﻑـﻕ ﺍ .ﻭﻝ
مشروع ا ّتفاق بين حكومة تايلند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
بشأن تخفيض استهالك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ي ّ
مثل هذا االتفاق التفاهم بين حكومة تايلند ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال
-1
المراقب للموا ّد المستنفدة لألوزون المحدّدة في التذييل  -1ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  8.438من أطنان قدرات
استنفاد األوزون بحلول  1يناير  /كانون الثاني  5102بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتلاير3
-2
يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستهالك السنوي للموا ّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  1.1من التذييل -1
ألف ("األهداف والتمويل") من هذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتلاير لجميع المواد المشار
إليها في التذييل -1ألف 3ويقبل البلد أ ّنه ،بقبوله هذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة  ،3يفقد
الحق في طلب أو تل ّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد األطراف بالنسبة ألي استهالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد
في الصف األفقي  1.1من التذييل -1ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة
لألوزون المحددة في التذييل -1ألف ،وفيما يتعلق بأي استهالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف األفقية .3034
و  .3534و  .3.34و  .3434و  .3234و  .3634و ( .3734االستهالك المؤهل المتبقي) من كل من المواد3
رهنا ً بامتثال البلد ال لتزاماته المحددة في هذا االتفاق ،توافق اللجنة التنفيذية ،من حيث المبدأ ،على توفير التمويل
-3
المحدّد في الصف األفقي  131من التذييل  -1ألف للبلد 3وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل ،من حيث المبدأ ،في اجتماعات
اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل  -3ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل")3
يوافق البلد على تنفيذ هذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 3ووفقا
-4
للفقرة الفرعية (5ب) من هذا االتفاق ،سوف يقبل البلد إجراء تح ّقق مستق ّل من تحقيق حدود االستهالك السنوي المذكورة
للمواد كما يأتي في الصف  1.1من التذييل -1ألف من هذا االتفاق 3وسيجرى التحقق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة
المن ّفذة الرئيسية3
ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل إال إذا وفى البلد بالشروط التالية
-5
ثمانية أسابيع على األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المنطبق المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

(أ)

أن يكون البلد قد حقق األهداف المحددة في الصف  1.1من التذييل -1ألف لجميع السنوات المعنيّة3
والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا االتفاق 3وتستثنى
السنوات التي ال يوجد فيها التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة
التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(ب)

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه األهداف ،إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق
غير مطلوب؛

(ﺝ)

ﻑﻱﺫ")
ﻑﻱﺫ ﺍﻝﺱﻥﻭﻱﺓ ﻉﻝﻯ ﻩﻱﺉﺓ ﺍﻝﺕﺫﻱﻱﻝ -4ﺃﻝﻑ ("ﺵﻙﻝﺕﻕﺍﺭﻱﺭ ﻭﺥﻁﻁﺍﻝﺕﻥ
ﺃﻥﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﺏﻝﺩﻕﺩﻕﺩﻡﺕﻕﺍﺭﻱﺭﺍﻝﺕﻥ
ﻑﻱﺫ
ﺵﻱﺭ ﺇﻝﻯ ﺃﻥﻩ ﻕﺩ ﺡﻕﻕ ﻡﺱﺕﻭﻯ ﻡﺕﻕﺩﻡ ﻡﻥ ﺍﻝﺕﻥ
ﺕﻍﻁﻱ ﻙﻝ ﺱﻥﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺱﻥﻭﺍﺕ ﺍﻝﺕﻕﻭﻱﻡﻱﺓ ﺍﻝﺱﺍﺏﻕﺓ ،ﻭﺕ
1
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ﻝ .ﻥﺵﻁﺓ ﺍﻝﺕﻱ ُ
ﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ ﺱﺍﺏﻕﺍ؛ ﻭﺃﻥ ﻡﻉﺩﻝ ﺹﺭﻑ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺕﺍﺡ ﻡﻥ
ﺵﺭﻉﻑﻱ ﻩﺍﻑﻱ ﺍﻝﺵﺭﺍﺉﺡ ﺍﻝﻡﻭﺍ
ﺏﻕﺍﻱﺯﻱﺩ ﻉﻥ 12ﻑﻱ ﺍﻝﻡﺍﺉﺓ؛
ﺍﻝﺵﺭﻱﺡﺓ ﺍﻝﻡﻭﺍﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩﺍ ﺱﺍ
(د)

أن يكون البلد قد ق ّدم خطة تنفيذ سنوية على هيئة التذييل  -4ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية
السنة التي يطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل وتشملها ،أو حتى
موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه في حالة ﺍﻝﺵﺭﻱﺡﺓ األخيرة؛ و

( ه)

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد ،بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين
وما بعده ،بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،وعندما ينطبق األمر ،باإلنتاج والصادرات ،وبأن النظام يضمن
امتثال البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في
بروتوكول مونتلاير لمدة هذا االتفاق3

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى هذا االتفاق 3وسوف ترصد المؤ ّسسات المحدّدة في التذييـل
-6
ً
 -5ألف ("مؤسّسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنها خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا ألدوارها
ومسؤولياتها المحدّدة في التذييل -5ألف 3وسيخضع هذا الرصد أيضا ً للتح ّقق المست ّقل على النحو المبيّن في الفقرة  4أعاله3
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليها ،أو جزء من هذه
-7
ً
المبالغ وفقا لتغيّر الظروف ،من أجل تحقيق أسلس خفض في االستهالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل -1ألف:

(أ)

إعااادات التخصاايص المص ا ّنفة كتعااديالت رئيس ايّة يجااب أن ت ًوثااق مساابقا ً إمااا فااي خطااة تنفيااذ ساانوية
مقدمة حسابما هاو متوقاع فاي الفقارة الفرعياة ( 2د) أعااله أو كتنقايل لخطاة تنفياذ سانوية قائماة تقادم
ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها 3وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
()0

المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛

()5

التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا االتفاق؛

().

التغيياارات فااي المسااتويات الساانوية للتموياال المخصااص للوكال اة المنفااذة الرئيسااية لمختلااف
الشرائل؛ و

()4

تقااديم تموياال إلااى الباارامج أو األنشااطة غياار المدرجااة فااي خطااة التنفيااذ الساانوية المعتماادة
الحالية ،أو إزالة أي نشاط مان خطاة التنفياذ السانوية ،تزياد تكاليفاه عان  .1فاي المائاة مان
مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛

(ب)

إعااادات التخصاايص غياار المص ا ّنفة كتعااديالت رئيسااية ،فاايمكن إدماجهااا فااي خطااة التنفيااذ الساانوية
الموافق عليها ،والتي تكاون عندئاذ قياد التنفياذ ،ويات ّم إباالغ اللجناة التنفيذياة بشاأنها فاي تقريار التنفياذ
السنوي الالحق؛ و

(ج)

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ هذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطاة إدارة
إزالاااة الماااواد الهيدروكلوروفلوروكربونياااة الموافاااق عليهاااا ،يتعاااين الحصاااول علاااى موافقاااة اللجناااة
التنفيذية كجزء مان خطاة تنفياذ سانوية أو تنقايل للخطاة الموافاق عليهاا 3ويجاب أن يحادد فاي الطلاب
المقدم لتغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المرتبطة بها واألثر المحتمل على المناا وأي اخاتالف
في أطنان قدرات اساتنفاد األوزون التاي سايتم إزالتهاا ،حسابما ينطباق األمار 3ويوافاق البلاد علاى أن
الوفورات المحتملة في التكاليف اإلضاافية المتعلقاة بتغييار التكنولوجياا ساتؤدي إلاى خفاض مساتوى
التمويل الشامل بموجب هذا االتفاق وفقا لذلك؛
2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/47
Annex I

-8

(د)

لن تحصل أي شركة يتعين تحويلها إلى تكنولوجيا غير الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة مدرجاة
في خطة إدارة إزالاة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة ويتباين أنهاا غيار مؤهلاة بموجاب المبااد
التوجيهية للصاندوق المتعادد األطاراف (أي بسابب الملكياة األجنبياة أو إذا كانات منشاأة بعاد الموعاد
النهائي وهو  50سبتمبر/أيلول  )5117على مساعدة 3وسيتم إبالغ اللجنة التنفيذية بهاذه المعلوماات
كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

( ه)

يوافاااق البلاااد ،فاااي الحااااالت التاااي تااام فيهاااا اختياااار تكنولوجياااا الهيااادروفلوروكربون كباااديل للماااواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية ،ومع األخذ في االعتبار بالظروف الوطنية المتعلقة بالصاحة والساالمة
علااى أن :يرصااد إتاحااة المااواد والباادائل التااي تزيااد ماان تقلياال ا ثااار علااى المنااا ؛ أن ياادرس ،فااي
استعراض معايير القواعد والحوافز ،األحكام المناسبة التي تشجع على إدخال مثل هذه البادائل؛ وأن
يدرس احتماال اعتمااد بادائل ذات جادوى تكااليف تقلال مان األثار علاى المناا فاي تنفياذ خطاة إدارة
إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ،حسب االقتضاء ،وأن يبلغ اللجنة التنفيذية بالتقادم المحارز
تبعا لذلك؛ و

(و)

سااوف تعاااد أي مبااالغ متبقيااة إلااى الصااندوق المتعاادد األطااراف لاادى االنتهاااء ماان الشااريحة األخياارة
المتوقعة بموجب هذا االتفاق3

سوف يولى االهتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد ،وبصفة خاصة لما يلي:

(أ)

أن يستعمل البلد المرونة المتاحاة بموجاب هاذا االتفااق لمعالجاة االحتياجاات الخاصّاة التاي قاد تطارأ
خالل تنفيذ المشروع؛ و

(ب)

أن يأخذ البلد والوكالة المنفذة الرئيسية بعين االعتبار الكامال الشاروط الاواردة باالمقررين 011/40
و 6/44خالل تنفيذ الخطة3

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بها أو التي
-9
يضطلع بها نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب هذا االتفاق 3وقد وافق البنك الدولي على أن يكون الوكالة المنفذة
ا لرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا االتفاق 3ويوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة
التي قد تجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعدّد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع
للوكالة المنفذة الرئيسية المشتركة في هذا االتفاق3
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذها واإلبالغ عنها بموجب
-10
هذا االتفاق ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية ( 5ب) 3وتوافق اللجنة التنفيذية من
حيث المبدأ ،على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي  535من التذييـل -1ألف3
في حال عدم تم ّكن البلد ،ألي سبب من األسباب ،من تحقيق األهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي
-11
ّ
 1-1من التذييل -1ألف ،أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لهذا االتفاق ،فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحق له الحصول على
التمويل وفقا ً لجدول الموافقة على التمويل 3ويحق للجنة التنفيذية ،حسب تقديرها ،أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقا ً لجدول
زمني منقل للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن
تتحقق قبل تسل م شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل 3ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن
تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل  -7ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال") ،عن ّكل كيلوغرام من
تخفيضات االستهالك غير المنجزة في أي سنة من السنوات ،مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون 3وسوف تناقش اللجنة
3
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التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لهذا االتفاق على حدة ،وتتخذ إزاءها القرارات ذات الصلة 3وبعد اتخاذ هذه
القرارات ،لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائل المقبلة وفقا للفقرة  5أعاله3
لن تخضع عناصر تمويل هذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل
-12
أية مشروعات أخرى في قطاعات االستهالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد3
سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا االتفاق3
-13
وبنوع خاص عليه أن يتيل للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لهذا االتفاق3
يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بها في نهاية
-14
السنة التالية خر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستهالك في التذييل -1ألف 3وفي حالة بقاء أنشطة
معلقة جرى التنبؤ بها في الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية (5د) والفقرة  ،7فسيرجأ إتمامها حتى نهاية السنة
التالية لتنفيذ األنشطة المتبقية 3وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (1أ) و(1ب) و(1د) و(1ه) من
التذييل -4ألف إلى حين إتمامها إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك3
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلاير وعلى النحو المبيّن في هذا
-15
االتفاق 3وكافة المصطلحات المستعملة في هذا االتفاق لها المعنى المنسوب إليها في البروتوكول ،ما لم تحدد اللجنة التنفيذية
غير ذلك3

4
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تذييالت
التذييل  -1ألف :المـواد
ﺍﻝﻡﺍﺩﺓ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ11-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ113-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ114-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 115 ،115-ﺝ ﺃ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﻭ  115ﺝ ﺏ
ﻡﻭﻉ ﺍﻝﻑﺭﻉﻱ
ﺍﻝﻡﺝ
ﺏ ﻑﻱ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁ
ﺏﻭﻝﻱﻭالتﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ﺱ
ﺍﻝ
ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ

ﺍﻝﻡﺭﻑﻕ

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺓ

ﺝﻱﻡ
ﺝﻱﻡ
ﺝﻱﻡ
ﺝﻱﻡ
ﺝﻱﻡ
ﺝﻱﻡ

األولﻯ
األولﻯ
األولﻯ
األولﻯ
األولﻯ
األولﻯ

ﺝﻱﻡ

األولﻯ

ﻱﺽﺍﺕﻑﻱ ﺍالﺱﺕهالﻙ
ﻥﻕﻁﺓ ﺍﻝﺏﺩﺍﻱﺓ إلﺝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺕﺥﻑ
ﻥﻑﺍﺩ ﺍألﻭﺯﻭﻥ)
(ﺏﺃﻁﻥﺍﻥﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱﺕ
716.57
3.20
0.08
205.25
0.12
2.30
*927.52
15.68

(*) أقل من خط أساس المادة  7بسبب جبر بيانات المادة  7إلى واحد من عشرة3

التذييل  -2ألف :األهداف والتمويل

2012

2013

2014

943.20

2015

2016

ﺍﻝﻡﻑﺭﺍﺩﺍﺕ
ﻝﺹﻑ
ﺍ
ﻱﺽﺍﺕ ﺏﺭﻭﺕﻭﻙﻭﻝ ﻡﻭﻥﺕﺭﻱﺍﻝ
ﺝﺩﻭﻝﺕﺥﻑ
1.1
ﻑﻕ ﺝﻱﻡ ،ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺓ األﻭﻝﻯ
ﻝﻡﻭﺍﺩ ﺍﻝﻡﺭ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
(ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
834.8
834.8
927.6
927.6
الﻱﻥﻁﺏﻕ
ﻯ ﺍﻝﻡﺱﻡﻭﺡ به لالسﺕهالك
ﻕﺹ
ﺍﻝﺡﺩ ﺍأل
1.1
ﻙﻝﻱ ﻡﻥ ﻡﻭﺍﺩﺍﻝﻡﺭﻑﻕ ﺝﻱﻡ،ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉﺓ
ﺍﻝ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
األولى (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕ ﺍﺱ
2,493,252
1,439,270
8,500,000
7,500,000
ﻥﻑﺫﺓ 5,000,000
ﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩ ﻝﻝﻭﻙﺍﻝﺓ ﺍﻝﻡ
ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝ ﺍﻝﻡﺕ
1.1
ﺏﻥﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻱ) (دوالﺭ ﺃ ﻡﺭﻱﻙﻱ)
ﺍﻝﺭﺉﻱﺱﻱﺓ (ﺍﻝ
186,994
107,945
637,500
562,500
ﻱﺱﻱ ﺓ 375,000
 2.2ﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺩﻉﻡ ﺍﻝﻭﻙﺍﻝﺓﺍﻝﻡﻥﻑﺫﺓ ﺍﻝﺭﺉ
(دوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
2,493,252
1,439,270
8,500,000
7,500,000
ﺇﺝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺕﻡﻭﻱﻝﺍﻝﻡﺕﻑﻕ ﻉﻝﻱﻩ (ﺩوالﺭ 5,000,000
1.3
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
186,994
107,945
637,500
562,500
375,000
ﻡﻭﻉ ﺕﻙﺍﻝﻱﻑﺍﻝﺩﻉﻡ (دوالﺭ ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
ﻡﺝ
1.3
2,680,246
1,547,215
9,137,500
8,062,500
ﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺩوالﺭ 5,375,000
ﺇﺝﻡﺍﻝﻱ ﺍﻝﺕﻙﺍﻝﻱﻑ ﺍﻝﻡﺕ
3.3
ﺃﻡﺭﻱﻙﻱ)
ﺕﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)
ﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفﺍﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻯﻉﻝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ11-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
 1.1.4ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
الﻱﻥﻁﺏﻕ

927.6

927.6

834.8

834.8

ﺍﻝﻡﺝﻡﻭﻉ
الﻱﻥﻁﺏﻕ
الﻱﻥﻁﺏﻕ
24,932,522
1,869,939
24,932,522
1,869,939
26,802,461
78.99

1.1.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺍﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭ
ﺕﺡﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺱ
ﻱﺕﻉﻱ
ﺍﻝﺕﻱﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ11-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

3.1.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ( 11-ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

637.58

1.1.4

ﻥﻑﺍﺩ ﺍألوﺯﻭﻥ)
ﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفاﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻯﻉﻝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ113-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

1.1.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)
ﺍﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺱﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭ
ﺍﻝﺕﻱﻱﺕﻉﻱﻥ ﺕﺡ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ113-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

3.1.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ( 113-ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

3.20

1.3.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ ﺍألوﺯﻭﻥ)
ﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفاﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻯﻉﻝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ114-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

1.3.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ األﻭﺯﻭﻥ)
ﺍﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﺱﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭ
ﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻱﻱﺕﻉﻱﻥ ﺕﺡ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ114-
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

3.3.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ( 114-ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.08

1.4.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفﺍﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻯﻉﻝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

151.68

1.4.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺍﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭ
ﺕﺡﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺱ
ﻱﺕﻉﻱ
ﺍﻝﺕﻱﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

3.4.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

53.57
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ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺕﺡﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفﺍﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻯﻉﻝ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

1.5.4

ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺍﻑﻕ ﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭ
ﺕﺡﻕﻱﻕﺍ ﻩﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ ﺱ
ﻱﺕﻉﻱ
ﺍﻝﺕﻱﻥ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.00

3.5.4

ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ

0.12

ﻕﻱﻕ ﻩﺍﺏ ﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ االتفﺍﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕ
ﻉﻝﻯ ﺕﺡ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 115-ﻭ  115ﺝ ﺃ ﻭ  115ﺝ ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
 1.6.4ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺍﺱ
ﻑﻕﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕ
ﺱﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭﺍ
ﺡﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ
ﺍﻝﺕﻱﻱﺕﻉﻱﻥﺕ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 115-ﻭ  115ﺝ ﺃ ﻭ  115ﺝ ﺏ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
1.6.4
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﺍﺱ
ﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ 115-ﻭ  115ﺝ ﺃ ﻭ  115ﺝ ﺏ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
3.6.4
ﻱﻕ ﻩﺍﺏﻡﻭﺝﺏ ﻩﺫﺍ
ﻉﻝﻯ ﺕﺡﻕ
ﺍﻝﻡﺕﻑﻕ
ﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁ
ﻝﻱﻭالت المسﺕﻭﺭﺩﺓ ﺱ
ﻝﺏﻭ
ﻭﺝﻭﺩ ﻑﻱ ﺍ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏﺍﻝﻡ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺝﻡﺍﻝي اإلزاﻝﺓ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
االتفاﻕ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻑﻕ
ﺱﺍﺏﻕﺓ ﻡﻭﺍ
ﻕﻱﻕﻩﺍ ﻑﻱﻡﺵﺭﻭﻉﺍﺕ
ﻝﺕﻱﻱﺕﻉﻱﻥ ﺕﺡ
ﺱﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁ ﺍ
ﺱﺕﻭﺭﺩﺓ
ﺏﻭﻝﻱﻭالتﺍﻝ ﻡ
ﻭﺝﻭﺩ ﻑﻱ ﺍﻝ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏﺍﻝﻡ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
ﺇﺯﺍﻝﺓﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
ﺕﻥﻑﺍﺩ األوﺯﻭﻥ)
ﻉﻝﻱ ﻩﺍ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱ
ﻥﻑﺍﺩ
ﺍﺏﻕﺓﺍﻝﺥﻝﻁ (ﺃﻁﻥﺍﻥ ﻕﺩﺭﺍﺕﺍﺱﺕ
ﺏﻭﻝﻱﻭالتﺍﻝﻡﺱﺕﻭﺭﺩﺓ ﺱ
ﻭﺩ ﻑﻱﺍﻝ
ﻑﻝﻭﺭﻭﻙﺭﺏﻭﻥ141-ﺏﺍﻝﻡﻭﺝ
ﻙﻝﻭﺭﻭ
االسﺕهالكﺍﻝﻡﺅ ﻩﻝﺍﻝﻡﺕﺏﻕﻱ ﻡﻥﺍﻝﻩﻱﺩﺭﻭ
األوﺯﻭﻥ)

1.7.4
1.7.4
3.7.4

0.00
0.00
2.30
15.19
0.00
0.49

التذييل  -3ألف :الجدول الزمني للموافقة على التمويل
سيجري النظر في تمويل الشرائل المقبلة للموافقة عليه في ميعاد ال يسبق االجتماع الثاني في السنة المحددة في
.1
التذييل -1ألف3

التذييل  -4ألف  :شكل تقارير وخطط التنفيذ
1

سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:

(أ)

تقرياار مساارود ،تاارد فيااه البيانااات حسااب الساانة التقويميااة ،بشااأن التقاادم المحاارز منااذ الساانة السااابقة
للتقرير السابق ،وتعليق على حالة البلد فيماا يتعلاق بإزالاة الماواد ،وكيفياة إساهام مختلاف النشااطات
فيها ،وكيفية ارتباط بعضها ببعض 3وينبغي أن يشتمل التقرير على الماواد المساتنفدة لاألوزون التاي
أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشاطة ،حساب الماادة ،والتكنولوجياا البديلاة المساتخدمة والبادائل ذات
الصاالة التااي أدخلاات ،للس اماح لألمانااة بتااوفير معلومااات للجنااة التنفيذيااة عمااا ينااتج ماان تغيياار فااي
االنبعاثات ذات الصلة بالمنا  3وينبغي أن يسالط التقريار الضاوء كاذلك علاى اإلنجاازات والخبارات
والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة ،وأن يعبر عن أي تغييرات تطارأ علاى
الظروف في البلد ،وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصالة 3وينبغاي أن يشاتمل التقريار أيضاا
علاى معلومااات عاان أي تغيياارات مقارنااة بخطااة (خطااط) التنفيااذ الساانوية السااابق تقااديمها ،كحاااالت
التأخير ،وحاالت اساتخدام المروناة فاي إعاادة تخصايص المباالغ خاالل تنفياذ الشاريحة ،علاى النحاو
المنصااوص عليااه فااي الفقاارة  7ماان هااذا االتفاااق ،أو غياار ذلااك ماان التغيياارات ،وأن يقاادم مبااررات
حدوثها 3وسيغطي التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعياة (5أ) مان
االتفاق ،ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

(ب)

تقرياار للتحقااق ماان نتااائج خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة واسااتهالك المااواد
المشار إليها في التذييل -1ألف ،كما هو مباين فاي الفقارة الفرعياة (5ب) مان االتفااق 3وماا لام تقارر
اللجنااة التنفيذيااة خااالف ذلااك ،يتعااين تقااديم هااذا التحقااق مااع كاال طلااب خاااص بشااريحة ماان الشاارائل
ويتعاين أن يقادم التحقاق مان االساتهالك لجمياع السانوات ذات الصالة علاى النحاو المحادد فاي الفقاارة
الفرعية (5أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
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(ج)

وصف خطي للنشاطات التي سيضطلع بها حتى نهاياة السانة المزمعاة لتقاديم طلاب الشاريحة التالياة
وتشااملها ،مااع إبااراز التاارابط بااين األنشااطة ومااع أخااذ التجااارب المكتساابة والتقاادم المحاارز فااي تنفيااذ
الشرائل السابقة بعين االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة فاي الخطاة حساب السانة التقويمياة 3وينبغاي
أن يتضاامن الوصااف أيضااا اإلشااارة إلااى الخطااة الشاااملة والتقاادم المحاارز ،فضااال عاان أي تغيياارات
ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة 3وينبغي أن يغطي هذا الوصاف السانوات المحاددة
في الفقرة الفرعية (5د) من االتفاق 3كما ينبغي أن يحدد الوصاف بالتفصايل التغييارات التاي أدخلات
على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها 3ويمكن تقاديم وصاف األنشاطة المساتقبلية كجازء مان نفاس
الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

(د)

مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدماة
من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت 3وستعدل هاذه المعلوماات الكمياة ،التاي يتعاين تقاديمها حساب
السنة التقويمياة ماع كال طلاب شاريحة ،كاال مان السارود والوصاف الخااص باالتقرير (انظار الفقارة
الفرعيااة (1أ) أعاااله) والخطااة (انظاار الفقاارة الفرعيااة (1ج) أعاااله) ،وخطااة التنفيااذ الساانوية وأي
تغييرات في الخطة الشاملة ،وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ و

( ه)

موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات ،يلخص الفقرات الفرعية من (1أ) إلى (1د) أعاله3

مؤسسات الرصد واألدوار المتعلقة به
التذييل  -5ألف:
ّ
إن وحدة األوزون الوطنية في إدارة األشغال الصناعية هي المسؤولة عن إدارة وتنسيق برنامج إزالة المواد
-1
المستنفدة لألوزون الشامل في تايلند  ،بما في ذلك أنشطة اإلزالة وتدابير رقابة مواد المرفق ج ،المجموعة األولى (المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية) وستقوم وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بإدارة
وتنفيذ هذا االتفاق3
ستتعاون وحدة إدارة المشروع في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع وحدة األوزون الوطنية
-1
وتنسق مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك لوضع وتنفيذ نظام لالستيراد والمراقبة للمواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستعراض طلبات تراخيص استيراد /تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السنوية
لضمان أن يقو م المستوردون/المصدرون بتوفير قائمة بالمستخدمين النهائيين؛ وتحديد وإصدار حصص سنوية الستيراد المواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من  1211إلى 31216
-3

من أجل رصد وتقييم التقدم في التنفيذ ستساعد وحدة إدارة المشروع وحدة األوزون الوطنية على:

(أ)

إعداد نظام المعلومات اإلدارية يجمع ويتابع كل البيانات ذات الصلة والمطلوبة حاول اساتيراد ماواد
المرفق (ج) ،المجموعة األولى (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) بصورة سنوية؛

(ب)

تحديث البيانات الخاصة بالكمية الفعلية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة المساتوردة بالتعااون
مع مكتب مراقبة المواد الخطرة وإدارة الجمارك كل ثالثة شهور؛

(ج)

رصد أي حاالت استيراد غير مشروع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واإلبالغ عنها؛

(د)

رصد التقدم في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ناحية الطلب باإلشاراف المباشار علاى
تنفيذ المشروع الفرعي؛
7
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(ه)

تجميااع تقااارير التقاادم المرحليااة بشااأن تنفيااذ خطااة إدارة إزالااة المااواد الهيدروكلوروفلوروكربونيااة
وإنجازات إزالة هذه المواد للمشاركة فيهاا ماع إدارة األشاغال الصاناعية ،وإدارة الجماارك ،ووزارة
الصناعة ومكاتبها المحلية؛ و

(و)

إعداد تقارير تنفيذ الشرائل والخطط وفقا للجدول الزمني المحدد في التذييل -5ألف3

ستكون إدارة األشغال الصناعية هي المسؤولة عن استعراض تقارير وحدة إدارة المشروع والبيانات وفرض تدابير
-4
الرقابة والسياسة التي تسهل مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيضات وفقا لالتفاق3

التذييل  -6ألف :دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1

ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:

(أ)

ضامان التح ّقااق ماان األداء والتح ّقااق المااالي بمقتضاى هااذا االتفاااق واإلجااراءات والمتطلّبااات الداخليااة
صااة
الخاصّاة باه ،علاى النحااو المبايّن فاي خطاة إدارة إزالااة الماواد الهيدروكلوروفلوروكربونياة الخا ّ
بالبلد؛

(ب)

مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل -4ألف؛

(ج)

تقديم تح ّقق مستقل إلى اللجناة التنفيذياة مان أن األهاداف قاد تحققات وأن األنشاطة السانوية المرتبطاة
بها قد أكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل -4ألف؛

(د)

التأ ّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في اساتكماالت الخطاة الشااملة وفاي
خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين (1ج) و(1د) من التذييل -4ألف؛

( ه)

الوفاااء بمتطلبااات اإلبااالغ الخاصااة بتقااارير التنفيااذ الساانوية وخطااط التنفيااذ الساانوية والخطااة الشاااملة
على النحو المحدد في التذييل -4ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛

(و)

ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ ّهلين للمراجعات التقنية؛

(ز)

إجراء مها ّم اإلشراف المطلوبة؛

(ح)

ضمان وجاود آليّاة تشاغيلية تم ّكان مان تنفياذ خطاة التنفياذ بطريقاة فعالاة ومتسامة بالشافافية واإلباالغ
الدقيق عن البيانات؛

(ط)

في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  11مان االتفااق ،تحدياد ،بالتشااور ماع البلاد،
تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية؛ و

(ي)

تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب3

يعرب عنها بعين االعتبار ،ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان مستقل
1
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء َ
وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهالك المواد المذكورة في التذييل -1
ألف ،وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية (5ب) من االتفاق والفقرة الفرعية (1ب) من التذييل -4ألف3
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التذييل  -7ألف :تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال
وفقا للفقرة  11من هذا االتفاق ،يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار  125دوالر أمريكي عن ك ّل
1
كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستهالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف  1.1من التذييل -1ألف لكل
سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف  1.1من التذييل -1ألف3

--------
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