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ـ	 ا�����ـا����
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ــ	ا�ا����ـــ�ع 
�/  ������14-10  ، ���، �ـ�����ـ�ء����� ا���!" 2009  

 

  

  


	�و��ن������ �  ه��وراس: 

 


	 ���ن �����  ���� �����	ت أ�	�� ا����وق و�� ����� ا��	���� ا�%��و$#����" ه�� ا��:  

  (	ز ا��'&��

     �7 ا�%��1ة ����%�� ��5%� ا4  )ا����12 ا��ا���(ا�&/� ا�.��� -زا�� ��و��� ا�%�*�,، ا�%���� ا�*	���   •

  ا���	$��    

  
  ا-زا��

��5%�  /���	�< ا�%7 ا�%��1ة ��'�=�  )ا����12 ا�*	���(>/� إدارة ا-زا�� ا�&�	���   •
  ا7�4 ا�%��1ة ����%�� ا���	$��
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2012 2013 المجموع
207.5 207.5 
81.6 0. 

1,806,301. 
135,473. 

1,806,301. 
135,473. 

1,700,000. 
127,500. 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

هندوراس
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNIDO  احادي بروم الميثان

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

عوامل 
التصنيع مذيبات

0 :TCA بروميد المثيل: 172.2 هالونات: 0 0: CTC

رغاوي ايروسول

23.4  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق 

المزودة 
بمقياس 
للجرعات

المواد

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

تبريد

هالونات

23.4 23.4 CFC

0 CTC

0 Halons

181.8 177. 4.8 Methyl Bromide

0 Others

0 TCA

- معطيات المشروع: رابعا 2006 2007 2008 2009 2010 2011
حدود استهالك بروتوآول مونتريال MB 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5 207.5

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) MB 295.8 255. 207.5 183.6 163.2 132.6
106,301.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي) UNIDO              تكاليف المشروع
600,000.

تكاليف الدعم 45,000. 60,000. 22,500. 7,973.
800,000. 300,000.

106,301.
مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 600,000.

تكاليف الدعم 45,000. 60,000. 22,500. 7,973.
800,000. 300,000.

0.
مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 600,000.

تكاليف الدعم 45,000. 60,000. 22,500. 0.
800,000. 300,000.

106,301.
مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع

تكاليف الدعم 7,973.

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  و�� ا����وع

� ا��� ا����ة ���
�� ا��
	��� �����ا �  -1�
��� ه
�وراس، ���� ��� !� �"	�

%�$ ا�#���� "	�� !� 	����
��' ا�#���� ا��ا"&� 
�� /زا�� "�و��� ا��,�' +* ه
�وراس، و(�)	 ��)�ا�,	�,� �! ا����� ا�,	��3 �! ا��02 ا�

	4�+ ��
�� ��$�%
�6! ��5
� ا���0�ب . وا�<��ة �! ا�#�وع إ�> ا;:�	ع ا��	78 وا�2��' ا��6�ى ا��� B�(و�
301 106�   دو;را أ�����	7 �973	 زا�Iا ���%� �6	�3ة ���آ	�� ��ره	  دو;را أ���

��%�>  

2- '�,�	ل "�و��� ا�&�8; ���	� ��3ت ا��5
� ا��
%�$�� +* ا:�	�4	 ا�6	"7 وا�,�PQ! +* ����ح �#�وع �Nزا�� ا�
 B(��ز وا��ر�Z ) ا�وزون(
	 �! ��رات اQ4�8ك  412.0أي (آ	دة �)��2 ����"� ��)��2 "�ادر ا�)S�0 وا�[ *+

���� ا�و�> �! ا�#�وع ��ر\ �� '��
��� +* ا:�	�4	 ا�,	3* وا�ر"&�! ووا+�� ��> �  ا�
454 977 1	���ا+�� ��> ا�#�وع، وا+�� ا�(�اف +* "�و��آ�ل �����3	ل ��> �
��^ .  دو;را أ���و"&� ا�

�� !� Q[ح أ���). XVII/34 و XV/35ا���ران (��� ه
�وراس ا��5ول ا�`�
* /زا�� "�و��� ا��,�' ا�

�^ /زا�� "�و��� ا��,�' وأذ�3 ووا+�� ا��5
� ا��
%�$��، +* ا:�	�4	 ا�,	�! وا�ر"&�! ��> ا��5ول ا�`�
* ا�

'�,�� ا��� ا����ة ���
�� ا��
	��� "����� ����ح �����b ا/زا��  �)�و��� ا��
�  .    

3-  �%
$��، +* ا:�	�4	 ا�2 !� ،!�6��c ا�)�أ ��> <�0 إزا�� "�و��� ا��,�' +* ه
�وراس وا+�� ا��5
� ا��
 دو;را أ�����	 135 473 دو;را أ�����	، زا�Iا ���%� �6	�3ة ���آ	�� ��ره	 1 806 301"���%� إ:	��� ��ره	 

���	
� ا��� ا����ة ���
�� ا���
�:e ا����� ا�,. �" ،����
6)� وا��`�� ا��" f%> b����"،وع�#	��3 �! ا�
�ل �	م 20��" '�,��ل �	م 2008 +* ا�	�I �! اQ4�8ك "�و��� ا���" ���	�و�
$ ذ�h ا����، . 2012 وا/زا�� ا�

  وا+�� ا��5
� ا��
%�$�� ��> QPث �! ا�#�اI^ ا�ر"7 ��#�وع ")�B إ:	�* ��ر\ 
127 500 ��آ	�� ��ره	 دو;ر أ����* زا�Iا ���%� �6	�3ة �1 700 000 ��
� ا��� ا����ة ����
� *� دو;ر أ���

���	
  .ا��

*���  ا������ ا�

� ا��� ا����ة ���
�� ا��
	��� ا;�%	ق ا�)�م �7 و��ة ا�وزون "#jن إدارة 2008+* �	م   -4�
، :�دت �
�:�	ت ا�)���� ��> ��6�ى  ، وا��]�، و<��	ت ا�6	�3ة، و�	�� "#�اء ا�&�ات ا�Qز�� ��
%ا���ر����
��$ ا��

  .ا�`ر��

�ن �m6و�� �!   -5�� 	�:���
�آ	ن ا�#�وع ا�]�* �� ا���ح إ3#	ء �0�3 �
b�6 دا<' ����� ا�&��م وا��
�:�	ت ا�)���� +* ��
��%	�� ا��8ا�� ا��� S�0(�إ�> زراع ا 	�:���
�"�ا�n ا���ر�e، وأ�	ل ا��2)�ات، و�3' ا��

�0 �
��ob�6 أ. ه
�وراس�
�:�	 �! �7�0�6 ا�&' آ��
�
	ء �
%�$ ا�#�وع، أن ����� ا�&��م وا��Pأ ،!�(� Z3 .
��7 أن �7�0p "4	 ����� ا�&��م �و"	��	�*، +�� ا7�0q زراع ا�)S�0، آ' ��> ��ة، "�
%�$ ا�3#�0 ا��* آ	ن �! ا�

eا���ر� 	4�+ 	" ،	�:���
�	ل ��ارده� ا�	��� آ	 ا7�0q ا�`راع "3j#�0 إq	+��. وا��&�8	" eل ا���ر�	5� *+ 
��3 ����7 ا�%	ق �7 :	�&� ه
�وراس ������ . ا�2	]�	�و�&�m6� rول ا�وزون +* ا���� ا��	�q ��> اQ0�8ع إ�

`ار��! و�� eا���ر� n�	3�"/د ��`راع	ء ا��	أو إ3# .  

6-  �(� ا��� ا����ة ���
�� ا��
2009أ���ل /��> 8)��
� �+�[ ، B�(� ف��أو ا��`�� " ���	  
 578 640 1 B�	(�وا Z��� b+ا���' ا/:	�* ا�  . دو;ر أ����*1 700 000 دو;را أ�����	 �! ا��
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  ��� ا����


	م   -7 ��	�� ا�زا�� ا��	��� ���و��� ا������ ����ل ��و+�ف ���� ذ�) . 2012ا��'�& %���� ه#�وراس ���
�Dاء ���ات و�=��'�	ت �'ارع : ن، و��=	�ة �: ا8��6 ا�>	;�� ا��	����: �9ل ا8��6 ا��#45ة %�/ ا,

إ>	;�� ���K Nز���	 
�/ زراع ا����M؛ K#4�5 ��ا��K Lر�J ا�'راع؛ ا+���ار ر=� �H����G ��و��� ا������ وأداء 
P�Qا��.  

  

  ������ت ا�
�	� و�������

  ا�������ت


	م   -8 G; 9ك ��و��� ا��������ن ا+	2008آ U�	ه#�وراس وا�� ����% P#
 &V172.2 ا�4ي أ�� :� 	#X 
 P���Y 	�� �� #X	 ��Y :رات ا+�#5	د ا8وزون 
: أY^/ �=��ى �=��ح �P ��4) ا��	م �Y35.3رات ا+�#5	د ا8وزون �


	م و�#	ء 
�/ ا������	ت ا������ �: �=cول ا8وزون، 
:. ���Jb ا5Ka	ق ا����م ��: ا������ وا��_#� ا��4�5#�� 
��ر ا+��9ك ��و��� ا������ �#�� 2009� ،165.0 ��#� �Yد ا8وزون، أي أ	#5�رات ا+�Y :� 	#X 18.6 :� 	#X 

 U�	وا�� P� ى ا��=��ح��د ا8وزون �: ا��=	#5�رات ا+�Y183.6 Jb��� م	د ا8وزون ��4ا ا��	#5�رات ا+�Y :� 	#X 
  .  ا5Ka	ق

��م �b9��	ع ا��	+h وا��g=�:، و�g	�H اa+��ا�� ا������ ا�b8 أf#	ء �#	�6Y ا���6وع اa+���	ري ا�  -9�
 hb�K زا�������#����b	ت ا������ ���و��� ا������ ا��#45ة، ذآ�ت �#��i اN�8 ا�����ة ���#��� ا�^#	
�� أن ا+��ا�� ا

�� JYا�K G�وزون وا�j� #�5ة�اد ا��=���� ���	ا�� ����i#�ا� �
J �#�	 إ�/ ا���ا	b G; واردات ��و��� ا������ 	��b�
و��� �=�kل ا8وزون �=�دة ��K�� ����6��	ت ا�g	�H . و;�	 ��=���	ت اa+��9ك ا��=��ح �G; P ��� ا�زا��

وزراع ا����M هN أ�H	ب ا��^��� ا8آ�� . �	���اد ا��=�#�5ة �jوزون ��5	�� ا�a��	ل 5Ka	ق إزا�� ��و��� ا������
و��f �'ار
	ن ����	ن ��=��� �#�_	K��	 و���iان ا+���	ل ا���اد . �وع ;G ا�b8 ا�����اه��	�	 �	+��ا�� ا��6

�	ج�
���� ا G; ��Q	ا����� . 	��; ����=K ج	�
��	د 
���	ت إa ن���g� رت و%�ة ا8وزون إ�/ أن ا�'راع	Dوأ
آ�	 ا+���� ا��'ار
�ن أ�o	 N�K .(آ�	 J��K %���� ه#�وراس أ�o	 �: ا�'راع ا
��	د �#�_	(ا���#����b	ت ا������ 

�>	;� إ�/ ا����ات و�=��'�	ت ا��'ارع وا���ر�J ا������ �: �9ل ا���6وع	� ،N�
وا>���& و%�ة . ;G �'ار
P��=#Kو ،q�H4�5 ا���6وع ور#K G; G=�Qا8وزون ��ور ر . ،Gkوا��� ،G#���م و%�ة ا8وزون ا��
N ا��Kو


G ��5	�� ا+	��baدي، وا	^�Yaو��� ا������وا��� ���	زا�� ا���  .  ��ا�� ا���6وع وا

10-   	�b���#��رة �^��� ا����م وا��Y م�
 ��r=� ��
�6Y& ��ة أ��ى ���i#� h اN�8 ا�����ة ���#��� ا�^#	
	�b���#��ا� ��� ;G �_	ل ا���ر�J، وا�a��	رات ا��K G_�ى ;G ا��g���ات، و�=#K ���وأ��D إ�/ . 
�/ ا���� آ#

P�H�; h�o�+ P أs; ،زا���
�/ K tY�K J#_K#4�5 أ��6 ا Mا���� G_�#� /ت إ�	و��c=ا�� q4ه �� �
	+ 	�#�� 
���� �c+=� وX#�� ���#�	 ا���	�� �h ا�'راع ��� ا��	ء ا���6وع K)ة�
���N ا��=	K h���=K �=+c� ،أي/ G#�ا��
N ا��

b���#���	� ����� 	��; ���وا+�_	�� ��4ا ا�6	�v، أD	رت ). �	ت ا������ ���و��� ا���������'ارع ا�_���ة ;G ا��=�
 J�ر�K ق	5Kا ��
 ��
: ا>�9
�	 ��را+� إ��	 9o; ،إ�/ أن و%�ة ا8وزون ��
�#��i اN�8 ا�����ة ���#��� ا�^#	

�	 �Kرس، �	���	ون �h وز�� ا�'را
�، ��K�w ��آ' ا��rه�� ا���#G ا�'را
G ا�s; ،ه#�وراس ���	b h� G; د�b��
� �P ��#4�5 أ��6 ا��=	
�ة ا���#5	��+aا :��� w��� ،ج	��  .و+�ف �K	�L هq4 ا��=��r أf#	ء K#4�5 ا���6وع. �#��� ا

  ا������

�زا�� ��و���   -11 ��#Xا�� ��gا� :� ��
�/ ا��6��� ا��ا��� �: ا���%�� ا��	 �����D ��GH�K ا�8	� ���ا;
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��ى ا������ ا���	د � ا��	ول أد���ا������ � ه
	وراس �� ����  ��& ا�����	ة ا��$�#"! و��


	 ا����وع  ا�� ا����وع  ���  
)�
  )����و�ر ا���

  ����� ا������ة
)�
  )����و�ر ا���

�ة��  ا��آ��� ا��

، ا�*"! ا��(
�! )زا�! �$و��	 ا������  )أ(
  )ا������ ا��ا��(ا���
	� ا������ 

301 106  973 7    

  
  :أ/�س أن-,+ 

�>	�; 9"�ب ر/�� �7 ���6! ه
	وراس إ�+ أ���! ا�4
	وق �
2 -,+ )     أ(� �)$�ا�4$ف /���ن �=
��ى ا/�ABك �$و��	 ا������ � -�م �
�Mد 183.6 آ�ن أ�F �7 2009أن ��
� �F 7	رات ا/) 

���� +4Fوزون وه� �� ���� أOوراس ا	
� ا�M�Pق ا��#$م ��7 ���6! ه Q� ح���ى ا/�ABك �

�T�M!؛�    وا�,�
! ا�

�;   )ب(� +�7 �
T�M ا��=$وع 6- ���

��! ا�4
�-�! /�ف �>	م �>$�$ا �6$,�� /�
�V! ا�O; ا����	ة �,�
  .ا)زا�! ا����,! �#$و��	 ا������

-----  
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المواد

CFC 

CTC 

Halons 

Methyl Bromide 

Others

TCA 

ورقة تقييم المشــروع  -  مشروعات متعددة السنوات

هندوراس
الوآالة: - عنــوان المشـــروع: أوال

UNEP, UNIDO CFC phase out plan

عام: 2008 - آخر معطيات المادة 7: ثانيا

0 :TCA بروميد المثيل: 172.2 هالونات: 0 0: CTC 23.4  :CFC

عام: 2008 - آخر المعطيات القطاعية للبرنامج القطري: ثالثا

المجموع ندف التبغ بروميد المثيل
استعمال 
مختبري

أجهزة
االستنشاق عوامل  مذيبات تبريد هالونات رغاوي ايروسول

Non QPS QPS الخدمات الصناعة

23.4 23.4

0

0

181.8 177. 4.8

0

0

- معطيات المشروع: رابعا 2008 2009 2010 المجموع

حدود استهالك بروتوآول مونتريال CFC 49.7 49.7 0.

الحد األقصى لالستهالك المسموح به (أطنان من القدرات المستنفدة لألوزون) CFC 39.7 39.7 0.

تكاليف المشروع (دوالر أمريكي)

UNEP                تكاليف المشروع
146,000.

UNIDO              تكاليف المشروع
301,000.

52,000. 198,000.

تكاليف الدعم 18,980. 6,760. 25,740.

37,500. 338,500.

تكاليف الدعم 22,575. 2,813. 25,388.

مجموع األموال الموافق عليها مبدئيا (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 447,000. 89,500. 536,500.

تكاليف الدعم 41,555. 9,573. 51,128.

مجموع األموال التي سرحتها اللجنة التنفيذية  (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 447,000. 0. 447,000.

تكاليف الدعم 41,555. 0. 41,555.

مجموع األموال المطلوبة للعام الجاري (دوالر أمريكي) تكاليف المشروع 89,500. 89,500.

تكاليف الدعم 9,573. 9,573.

مـوافقــة شمــولية - تـــوصيـــة األمــانـــة: خامسا

QPS:تطبيقات الحجر الصحي السابق للشحن

Non-QPS:6تطبيقات غير خاصة بالحجر الصحي السابق الشحن
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  و�� ا����وع


	� ه��وراس،   -12�� ��ر� ا�
آ��� ا�����ة ا�������، إ�� �������� ����� ،�!��(�م ��'�	& ا%	$ ا���#�ة �"

,/ ا�.�,#� ا�+�'�� وا%*��ة 	��� ��*=� إدارة ا;زا�� ا�4��	�� ���"��  ا89���ع ا���56 وا����4 �"��3 ا������,� 0"

 دو9را أ	�,��� ���'�	& ا%	$ ا���#�ة 6 760 دو9ر أ	�,�A زا��ا @�"�� 	��'�ة �"
آ��� (�ره� 52 000إ�����8 (�ره� 
 دو9را أ	�,��� �����G ا%	$ ا���#�ة 2 813  دو9ر أ	�,�A زا��ا @�"�� 	��'�ة �"
آ��� (�ره�37 �500"��!�، و 

�����Hا� �����"� .����@ � A"��	 �,�J@ �K,أ L"=5 ه�ا ا�	و(�م  ��	��ة *=� إدارة ا;زا�� ا�4��ء ا����N2008 أ – 
  .2010 و��'�	& ا������ �"�Pم 2009

  ا������

13-  �"�  *=� إدارة ا;زا�� ا�4��	�� AS ه��وراس، �Uزا�� واTJS ا�"��3 ا������,� AS ا8�����R ا��4	Q وا����4

ل ��م "#� �"�
روآ��
ن AS ا�"Sرو
���A وواTJS ا�"��3 ا������,� 	 ��Z ا����أ �"� @�
,/ إ8. 2009ا���	"� 69�YRك ا��"

 �وواTJS ا�"��3 ا������,� AS .  دو9را أ	�,���51 128  دو9ر أ	�,�A زا��ا @�"�� 	��'�ة �"
آ��� (�ره�536 500(�ر
 ["���'�	& ا%	$  دو9را أ	�,���18 980  زا��ا @�"�� 	��'�ة �"
آ��� (�ره� دو9ر أ	�,�146A 000ا89���ع '��\ �"� 	� 

 دو9را أ	�,��� �����G ا%	$ ا���#�ة 22 575  ر أ	�,�A زا��ا @�"�� 	��'�ة �"
آ��� (�ره� دو3019 000ا���#�ة �"��!�، و 
   .*=� إدارة ا;زا�� ا�4��	���"����� ا������H ������ ا�.�,#� ا%و�� 	

  @���� ا�.�,#� ا%و�� 	� A"��	 �,�J@��	��4إدارة ا;زا�� ا� �=*  

��ط 160، @$ @�ر,L أآ+� 	 *=� إدارة ا;زا�� ا�4��	���AS �"� �, أ��Jب 	
ا�JS ا�"��3 ا�����  -14` 	 
 L,اد؛ آ�� @$ @�ر

	� �"� 	�ا(�� ا��
اد ا�������ة �cوزون وا���Pات ا�����J �"� ه�� ا���#"� �P���ا���3رك ا�

  A�S 100 �"� ا����ر�6ت ا���3ة AS 	�3ل *�	� ا����,� و@�ر ,L 2000أآ+� 		 AS�`إ A�S  /ه�d���6 ا�e	
ا��A�R �"� إ�8اءات ا��4	� وإ��دة ا��6�� g�R3���Pل �fزات @��,� @P��� �"� ا���Rروآ��
ن؛ و��أت ��"�� إ��دة 

A.�� ا������ا��� AS ن

روآ��"Sرو
وh�T" أ,���S ��3� �K �"�����ة  g�R3@ . AS	�Pات ا����,� ا�����J �"� ا��"
 إ��دة @=��i 	�و'� ا����ر�6 ا���3ة؛ و@$ @� j، وأ��6 ذ��	و,� وأدوات ا��4��داد وإ��دة ا���ات ا69�P	 5,ز


 \�

روآ��
ن 27@�و,� 	� 	�3"Sرو
 ا��"	 ��6 12 – ��0 ��	1999 [�"�  .  ؛ و'��ت أ'.=� �"��l وا��

15-  ��
ن (� @$ �lف 	�"] 2009آ�'
ن ا%ول /�#"
ل د,���157 326، �6 ["�	 /lأ  دو9را أ	�,��� 	
 289 674و6
ف ,�Kف ا����l ا����AJ و(���\ .  دو9ر أ	�,�A ووiS �"�\ ������ ا�.�,#� ا%و��447 000

 ��6 AS ف�H, ا�.�,#� ا�+�'�� �"� أن 	 oH4ا�� /,
و,oH4 ا���
,/ ا���(A . 2010دو9را أ	�,��� إ�� ا���
�"� ����Jا� ���gا��� �,��
روآ��
ن �#�P@ Z��� ��H"� �"ف ���H ر����� ;��دة @g�R3 أgR8ة ا��"Sرو
 ا��"

�#�P@ Z��� �R�S ��� ( ا%'��G ا�����4	� rP� AS ا����.���ت(ا���Rروآ��
'�ت، وإ��دة @g�R3 ا%'��G ا%*�ى 
�",�� �,��  . �"� �fزات @

   *=� إدارة ا;زا�� ا�4��	��*=� ��/ ا�.�,#� ا�+�'�� 	

 @"�gم ��
	� ه��وراس ������ ا%'.=� ا��  -16	 A'�+ا� /�P& ا�	إ�0ر ��'� AS ���� ��	��4إدارة ا;زا�� ا� �=*
�R�S ��� :ا��.�وع ��f دون ا9@�3ر ��
 AS ا��
اد ا�������ة 	
اl"� ا%'.=� ا���� �J"P��J,$ ا������ة ا����� �"#�"

 L,وزون؛ @�رc�1500إ��ا د 	�و'� ا����رA�S  �6 إ`�AS �"� ا����ر�6ت ا���3ة ��4	� ا����,�؛ وا'9��Rء 	

اء و@���� ه�� ا���و'�Rا� u���@و �,���6�$ أ,�K إ��دة @g�R3ا���Pات ا�����J �"� . ا���3ة AS (=�ع *�	� ا��

 ،$��J�وا� ،�l���� �J"P�؛ وإ�8اء أ'.=� ا��.�وع ا���	داد وا��4��ات ا69�P	 $�"�@ 5	 ن

روآ��"Sرو
ا��"
[�"�  .وا��
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  ������ت ا�
�	� و�������

  �������تا

� ه��وراس ����� ا���دة 2008آ�ن ا����ك ا���رو���روآ���ن �� ��م   -17��! "� #� �" 7 ا��%�$ �
�� �" ;�رات ا����9د 26.3 >�� �" ;�رات ا����9د ا6وزون '/, �+� ��*� ��23.4و(�آ�ل ��)��'�ل وا�%��$ < 

و;�ر ا����ك .  >�� �" ;�رات ا����9د ا6وزون49.7 ا6وزون �" ا����Dك ا����Cح �# �� ذ�@ ا�+�م وا�?ي '%�$
�� �" ;�رات ا����9د ا6وزون13.0 ��*� 2009ا���رو���روآ���ن �� ��م < .  

18-   ,F�Cوا�� �G�� ا��F�C, ا�9G���Hا� �G��� ا6�I ا���*�ة ����J�� و�KG%�� ا���*�ة I�6ا L��(�� M� �)�;NO ا6��)
�Hذات ا� �9����� �� �����اآS ا��/��!� �����Hح وإ��دة ا���و'�؛ و�� إذا آ�)DQ Nت ا���Dداد وإ��دة ا���+�/

� ه?X ا��F�C, . ا���و'� (+��� ���U Wزات (%�'� ��+�دة؛ وأ�+�ر �Uزات ا��%�'� ا�%�'�� و��ى (���ه�Y��+� N�) �;و
؛ أ��G ا��+��ل آ��Gت 12 –وآ���ن  >�� �" ا���رو���رI) ،27 إ��دة (�و'� 1999��? ��م : ��W ا��*� ا�����

� �" �Uزات ا��%�'� G��\إ)�+� ���Gد آ��*) I� (داد���Dات ا�+� N(ا�_ إ��دة ا���و'�؛ آ���إ��دة  /��ون ا��+��ل 
 ���a ع�c/� _G;د ,G�*) W�� ء��ا���و'� ا����Oاة �" ا���ع ا�?ي 'e�C ����+��ل �Uزات (%�'� ��+�دة و(I ا�G�aره� �

� ا���Dداد. � ه��وراسا��%�'� �%O� IJ��� إ�W ذ�@، (M�cg و!�ة ا6وزون �����f ا����\h��/  ،�'إ��دة ا���و
�*G*Hا� �/'�c��� ,�+�C) D ا��+�ات ا��� iGHj) رو���روآ���ن . وإ��دة�� دوDرا 17.00 –و'+�%� �+�  ا�

 �G  . ه��وراسأ�� W� �+� "��U IJ+زات ا��%�'� ا������ة �� ) آ�U��Gام/أ��'

� ه��وراس (MGc�C أن (*/_   -19��! N(إذا آ� ��9?ة !�ل �>�%N ا6��)� أ'�g إ'�g!�ت �" ا��آ�Dت ا��
� �*��ل )��'� ��م G(رو���روآ������ ����اد ا���� �M ا���ا�� ه?ا ا����Cى ������ك �" �aل 2009اhزا�� ا�

� ا�Ga6ة �" *'�Oا� �� �� ا��/��!cO(6إداا �ca�G���jا� �� أ)# أ�" . رة اhزا�KG%�� ا���*�ة I�6ا L��(�� وذآ�
��9ة �kوزون �Cاد ا������� �(*/�gG9j) _Gت آ%�Gة �� ا����ك ا���رو���روآ���ن �g9, ا���O'+�ت ا���+�/

� وا���I ا��/�م �" و!�ة ا6وزون/%cا��.  

� وا�/N �� ا�������  -20'?G9�� ا���Y�أن ا� �� إدارة إزا�� NJ!D ا6��)ca إ��اد ,'��) W�� "GC�jوا� l��jا� 
 �G��� ا6�I ا���*�ة ����J�� و�KG%�� ا���*�ة I�6ا L��(�� �J�ا���Gروآ��و���روآ���ن، وا;��!N ا6��)� أ'�g أن '

�� ����، �� إ��اء ا��eH إ�W ا�*G���jا� �� إدارة اhزا�ca "� ة�Ga6ا �*'�Oا� ?G9���ء (mأ ،�G���Hا� n+� ذ�j)
� ��G�C, إزا�� ا���اد'�Gاءات ا������hا��*�د ا N;ا�� �� �G(روآ��و���روآ����Gا���*�ة . ا�� I�6ا L��(�� ر�oوأ

� إ�W أ)# ;� (I إ��غ و!�ة ا6وزون �p)# �" ا���IF أن '�I إ��اد )�Jم !�G��� iHروآ��و���روآ���ن KG%��
� ��nG9j ا����cت ا���'��Cا�� Wل إ��f��� ���� �� روآ��و���روآ���ن�G�20132015 و.  

  ا������

� �pن  -21'?G9�� ا���Y�وق ا���Hا� �  :�f�) أ��(

� ا6و�W �"  )أ(*'�Oا� ?G9�� (*tG ���� ����/�'� ا���!�� �" (G���jا� �� إدارة اhزا�ca �� 
  ه��وراس؛

��ي �+�م   )ب(Cا� ?G9�  .2010ا���ا�/� ���(�� W�L ا��

� �" آ�� (��f ا6  -22G(�vا� �*'�Oا� W�� �G���o �� ���ا�/(�� M� ،وراس��� �� هG���jا� �� إدارة اhزا�ca
 �KG%�� ا���*�ة I�6ا L��(�� أ��س أن W�� ،X�(ول أد�Yا� �� e\ى ا����', ا�����C�� �c%)ة ا����(�Cا�� �9�)
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� ا�����ة ������� ا������� ��ف �����ن إ�� ا
	���ع ا������� وا�(��" ��)�� ا���'�&�� %�$�$ا �$#��� �" و����� ا
  :2010.$���- ا���'�& ا�(��ي �+�م 


	 ا����وع  ا�� ا����وع  ���  
)�
  )����و�ر ا���

  ����� ا������ة
)�
  )����و�ر ا���

�ة��  ا��آ��� ا��

�	� ا
	� ا�����ة  6 760  52 000  )ا�;$��� ا������(�78 إدارة ا4زا�� ا�/�����   )أ(�� 
������  

	���� ا
	� ا�����ة   2 813  37 500  )ا�;$��� ا������(�78 إدارة ا4زا�� ا�/�����  )ب(
  ������� ا�������
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