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يف فارطألل نورشعلاو يناثلاعامتجالا   
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتورب 

  نوزوألا ةقبطل
  ٢٠١٠ ربمفون/يناثلا نيرشت ١٢-٨ ،كوكناب

تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا  يريضحتلا ءزجلل   ** 
ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل ةيلاملا ريراقتلا 
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط 

داوملا نأشب  لايرتنوم لوكوتورب تاينازيمو نوزوألا ةقبطل
 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

تحرتقملانيتينازيملايف و ٢٠١٠ماعل ةدمتعملا ةينازيملا يف ةحرتقملا  تاحيقنتلا يماعل ني   
ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٢ و٢٠١١  

 نوزوألا ةقبطل

  ةنامألا نم ةركذم
 ٢٠١٠ماعل ةد متعملا ةينازيملا يف ةحرتقم تاحيقنت ةركذملاهذ  لوألا قفرملايف ةنامألا ممعت   - ١

داوملا نأشب  لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلل ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل نيتحرتقملا نيتينازيملا يفو 
  .نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

٢ -  ا٢٠١٠ماعل ةحقنملا ةينازيملا حرتق تو ؤبنتلاو نايبلا ةيلاتلا تاروفولا ليجستل  :  

                                                           
لوألا نيرشت٦يف اهرادصإ ديعأ   * ةينف بابسأل٢٠١٠ربوتكأ /   . 

**  UNEP/OzL.Pro.22/1. 
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يتلا رالود ٤٠٠ ٠٠٠ ـلا نم رالود ٥٠ ٠٠٠غلبم الإ فرصي مل هنأل ًارظن  )أ(   تمت  
دقف ٢٠١٠ماع يف ةيفاضإلا ةطشنألا ليومتل فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا يف اهيلع ةقفاوملا   ،

ةينازيملا دنب تحت رالود ٣٥٠ ٠٠٠اهردق تاروفو ليجست مت  يتلا ةيفاضإلا ةطشنألا دحأو .  ١٣٢١ 
يساردلا ةقلحلا وه دنبلا اذه بجومب تل  ةدفنتسملا داوملا فراصمل ًايئيب ةميلسلا ةرادإلا نأشب ة وم

يف تدقع يتلاو ٢١/٢ررقملا ىضتقمب اهدقع بولطملا نوزوألل  ناريزح١٤،  ليبق ٢٠١٠هينوي /   
ىلإ ١٥نم ةرتفلا لالخ فينج يف دقعنا يذلا ،ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلل نيثالثلا عامتجالا   ١٨ 

  ؛هينوي/ناريزح
ةينازيملا يدنب تحت رالود ٤٥ ٠٠٠اهردق تاروفو قيق حت عقوتيو )ب(  ٤٢٠٤ و٤٢٠٣ 

دنبلاو )ةيبتكم تادعم( دنبلاو )ريراقتلا دادعإ (٥٢٠١،  مييقتلاةقرفأريراقت دادعإ  (٥٢٠٢،  دنبلاو )   ،
ءارجإ ىلع فارطألاو ةنامألا ميمصتل ًةجيتن ) نحشلا موسر( ٥٣٠٢دنبلاو ) تالاصتالا (٥٣٠١

ربعو ينورتكلإلاديربلا قيرط نع تالاصتالا  قسن يف تاعامتجالا قئاثو ميدقتو تنرتنإلا   ينورتكلإ، 
  .ةعوبطم قئاثو اهيف مدختست ال يتلاتاعامتجالا دقع ةلصاومو 

نم نيثالثلا هعامتجا يف بلط دق ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا ناكو - ٣ ىلإ مدقت نأ ةنامألا   
ولعم فارطألل نيرشعلاو يناثلاعامتجالا ةفيظو ةيقرتب ةقلعتملا ةيرادإلا تايلمعلاو ةيلاملا راثآلا نع تام  

درتو . ماعلا نيمألا دعاسم ىوتسم ىلإ) ٢ - دم(ريدم ىوتسم نم نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا 
ةركذملا هذيناثلاقفرملا يف تامولعملا هذه   .  

نيتينازيملا ضرع يلت يتلا ةيريسفتلاتاظحالملا حضو تو  - ٤ مدختسا يذلا ساسألا نيتحرتقملا   
   .اماسحل
تارالود ىلإ ةقيثولا هذه يف تارالودلا ريشتو  - ٥  .ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا 
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  لوألا قفرملا
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ةحرتقملاتاحيقنتلا  -فلأ  يفو ٢٠١٠ماع ل ةدمتعملاةينازي ملايف    تحرتقملانيتينازيملا    ٢٠١٢ و٢٠١١يماع  لني 
  ٢٠١٠ لمع/رهش    

 )اهيلع قفاوم(
  ٢٠١٠ لمع/رهش

 )ةحرتقم تاحيقنت(
 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

         عورشملا يفظوم رصنع ١٠
         عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 ١٧١ ٧٦٠ ٦ ١٦٦ ٧٥٧ ٦ ١٦١ ٩٠٠ ٦ ١٦١ ٩٠٠ ٦ )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٢ - دم (يذيفنتلا نيمألا   ١١٠١   

  ٢٦٧ ٣٤٧  ١٢  ٢٥٩ ٥٦٠  ١٢  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  ٢٥٢ ٠٠٠  ١٢  )١ - دم(يذيفنتلا نيمألا بئان   ١١٠٢   
  ٢٠٨ ٧١١  ١٢  ٢٠٢ ٦٣٢  ١٢  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  ١٩٦ ٧٣٠  ١٢  )٥ - ف(مدقأ ينوناق فظوم   ١١٠٣   
  ١٣٣ ٩٠٠  ٦  ١٣٠ ٠٠٠  ٦  ١٢٨ ١٥٩  ٦  ١٢٨ ١٥٩  ٦  )انييفةيقافتا عم مساقتلاب ) (٥- ف(ةيملعلا نوؤشلل مدقأ فظوم   ١١٠٤   
  -    -    -    -  ١٢  )بينويلا نم عفدت) (٥ - ف(يرادإ فظوم   ١١٠٥   
  ١٥٤ ٦١٨  ١٢  ١٥٠ ١١٥  ١٢  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  ١٤٥ ٧٤٣  ١٢  )٤-ف-ايجولونكتو تامولعم مظن (تانايب ةدعاق ريدم   ١١٠٦   
) ٣-ف -تامولعملاو تالاصتالا(جمانرب فظوم   ١١٠٧   

    ١٢    ١٢    ١٢    ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت(

  ١٩٣ ٦٤٠  ١٢  ١٨٨ ٠٠٠  ١٢  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  ١٨٥ ٤٠٠  ١٢  )٤-ف -لاثتمالاو دصرلا (جمانرب فظوم   ١١٠٨   
يعرفلا عوم ١١٩٩  ١ ١٢٩ ٩٧٦    ١ ٠٩٧ ٠٦٤  ١ ٠٦٩ ٩٣٢  ١ ٠٦٩ ٩٣٢  ا  

         نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 

ذيفنتل جيورتلا يفو اهليلحتو تان ايبلا غالبإ يف ةدعاسم  ١٢٠١   
  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    لوكوتوربلا

يعرفلا عوم ١٢٩٩  ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠  ا  
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  ٢٠١٠ لمع/رهش    
 )اهيلع قفاوم(

  ٢٠١٠ لمع/رهش
 )ةحرتقم تاحيقنت(

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

         يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 

  ٢١ ٨٨٨  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  ٢١ ٢٥٠  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٧ -ع .خ(يرادإ دعاسم   ١٣٠١   
  ٢٧ ٨١٠  ١٢  ٢٧ ٠٠٠  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  ٢٦ ٦٢٥  ١٢  )٦ -ع .خ (يرادإدعاسم   ١٣٠٢   
  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  -  ١٢  )انييف ةيقافتا نم عفدت) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٣   
  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  ١٧ ٥٧٣  ٦  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب) (٦ -ع .خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٤   
عم مساقتلاب ) (٦ -ع .خ() ثوحب (ت امولعم دعاسم  ١٣٠٥   

  )انييف ةيقافتا
١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  ١٦ ٢٩٥  ٦  

  ١٢ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  ٢٧ ٥٦٠  ١٢  )٦ -ع .خ(قئاثو بتاك /تامولعم ةرادإ دعاسم  ١٣٠٦   
تامولعم مظندعاسم(تانايب دعاسم   ١٣٠٧    بوساحلا   ( 

  )٧ - ع.خ(
٤٣ ٤٣٩  ١٢  ١٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  ٤٢ ١٧٤  ١٢  

قودنصلا –جمانرب دعاسم   ١٣٠٨    نم عفدت ) (٧-ع.خ( 
  )بينويلا

١٢  - ١٢  - ١٢  - ١٢  -  

  دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم/قيرفلا دعاسم ١٣٠٩  
 )بينويلا نم عفدت) (٤-ع .خ(

١٢ - ١٢ - ١٢ - ١٢ - 

ةغللا يئانث مدقأ ريتركس /تارمتؤم تامدخ دعاسم  ١٣١٠  
  )انييف ةيقافتا نمعفدت ) (٦ -ع .خ(

١٢  - ١٢  - ١٢  - ١٢  -  

  ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠    ٢١ ٣٠٠   ٢١ ٣٠٠ ١٢  ةتقؤملا ةدعاسملا  ١٣٢٠   
  ٤٩٠ ٠٠٠    ٤٩٠ ٠٠٠    ٥٢٣ ٧٠٤    ٨٧٣ ٧٠٤    )١(ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ١٣٢١   
فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا   ١٣٢٢   

، انييف ةيقافتا عم مساقتلاب( تاونس ثالث لك ةرم يأ  
يف فارطألل نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا عم    ٥٠٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠  
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  ٢٠١٠ لمع/رهش    
 )اهيلع قفاوم(

  ٢٠١٠ لمع/رهش
 )ةحرتقم تاحيقنت(

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

فارطألا رمتؤمل عساتلا عامتجالاو لايرتنوم لوكوتورب 
  )٢٠١١ماع يف انييف ةيقافتا يف 

  ٧٥ ٠٠٠    ٧٥ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    ١٠٠ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجا  ١٣٢٣   
  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ١٣٢٤   
  ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ١١١ ٢٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملاتاعامتجا   ١٣٢٦   
يعرفلا عوم ١٣٩٩  ١ ٣٨٢ ٠٦٥  ١ ٢٢٩ ٣٥٢  ١ ٤٣٧ ٦٨١  ١ ٧٨٧ ٦٨١  ا 

         ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 

  ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ٢١٠ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس  ١٦٠١   
  ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢   
يعرفلا عوم ١٦٩٩  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ٢٢٥ ٠٠٠  ا 

 ٢ ٧٧٧ ٠٤١  ٢ ٥٩١ ٤١٦  ٢ ٧٧٢ ٦١٣  ٣ ١٢٢ ٦١٣  رصنعلاعومجم  ١٩٩٩

         ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع ٣٠

         ةكراشملا معد ٣٣٠٠ 

  ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    ٥٠٠ ٠٠٠    )٢(مييقتلاقيرف تاعامتجا   ٣٣٠١   
لمحتي  (فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا  ٣٣٠٢   

نم نيبودنملا ةكراشم فيلاكت لايرتنو م لوكوتورب
ةلماعلا فارطألا نم انييف ةيقافتا  ولايرتنوم لوكوتورب

ثلاثلا عامتجالا يف ٥ةداملا نم  ١ةرقفلا بجومب   
عامتجالاو  لايرتنوم لوكوتورب يففارطألل نيرشعلاو 

  ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    ٣٥٠ ٠٠٠    )٢٠١١ماع انييف ةيقافتا يف فارطألل عساتلا 
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  ٢٠١٠ لمع/رهش    
 )اهيلع قفاوم(

  ٢٠١٠ لمع/رهش
 )ةحرتقم تاحيقنت(

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

  ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ٣٠٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفملالماعلا قيرفلا تاعامتجا   ٣٣٠٣   

  ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    بتكملا تاعامتجا  ٣٣٠٤   

  ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ١٢٥ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ٣٣٠٥   

  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    يمسر ريغ عامتجا يف تارواشم  ٣٣٠٦   

يعرفلا عوم ٣٣٩٩  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ا 

 ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  ١ ٣٠٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٣٩٩٩

         ينابملاو تادعملا رصنع ٤٠

رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلهتسملا تادعملا  ٤١٠٠   (         

 ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠  ٢٢ ٠٠٠    )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(ةعونتم ةكلهت سم دونب  ٤١٠١   

يعرفلا عوم ٤١٩٩  ٢٢ ٠٠٠    ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠   ٢٢ ٠٠٠  ا  

         ةرمعملا تادعملا ٤٢٠٠ 

ابيساوح   ٤٢٠١      ٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش
  ١٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥٠ ٠٠٠    ةلومحم بيساوح  ٤٢٠٢   
ىرخأ ةيبتكم تادعم  ٤٢٠٣    حسملا ةزهجأ و ةمدخلا بيساوح( 

  ١٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٣٠ ٠٠٠    )خلا يبتكملا ثاثألاو سكافلاو
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    تادنتسملاريوصت ةزهجأ   ٤٢٠٤   
يعرفلا عوم ٤٢٩٩  ٣٥ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٤٠ ٠٠٠  ٥٥ ٠٠٠  ا 

بتاكملاينابم ٤٣٠٠            

 ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  )انييف ةيقافتا عم مساقتلاب(بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١  

يعرفلا عوم ٤٣٩٩  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ٤٨ ٠٠٠  ا 
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  ٢٠١٠ لمع/رهش    
 )اهيلع قفاوم(

  ٢٠١٠ لمع/رهش
 )ةحرتقم تاحيقنت(

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

 ١٠٥ ٠٠٠  ١٢٠ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  ١٢٥ ٠٠٠  رصنعلا عومجم ٤٩٩٩

         ةعونتملا تافورصملا رصنع ٥٠

               اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
ةيقافتا عم مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

 )انييف
 ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠ 

يعرفلا عوم ٥١٩٩  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠  ا 

         غالبإلا فيلاكت ٥٢٠٠ 

  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٤٥ ٠٠٠    ٥٥ ٠٠٠    ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠١   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٥ ٠٠٠    ) مييقتلا ةقرفأ(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٢   
  ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    ٥ ٠٠٠    )لوكوتوربلا نأشب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ   ٥٢٠٣   
يعرفلا عوم ٥٢٩٩  ٥٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠  ٧٥ ٠٠٠  ا 

          ةيرثن تافورصم ٥٣٠٠ 

  ٣٦ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    ٣٦ ٠٠٠    ٤٦ ٠٠٠    تالاصتالا  ٥٣٠١   
  ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٣٥ ٠٠٠    ٤٠ ٠٠٠    نحشلا موسر  ٥٣٠٢   
  ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٢ ٠٠٠    ١٠ ٥٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣   
  ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    ١٠ ٠٠٠    )نوزوألل يلودلا مويلا(ىرخأ تافورصم   ٥٣٠٤   
يعرفلا عوم ٥٣٩٩  ٩٣ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  ٩٣ ٠٠٠  ١٠٦ ٥٠٠  ا 

         ةفايضلا ٥٤٠٠ 

  ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ةفايضلا  ٥٤٠١   
يعرفلا عوم ٥٤٩٩  ٢٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠    ٢٠ ٠٠٠  ا  
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  ٢٠١٠ لمع/رهش    
 )اهيلع قفاوم(

  ٢٠١٠ لمع/رهش
 )ةحرتقم تاحيقنت(

 ٢٠١٢ لمع/رهش ٢٠١١ لمع/رهش

 ١٨٨ ٠٠٠  ١٩٣ ٠٠٠  ١٩٨ ٠٠٠  ٢٢٦ ٥٠٠  رصنعلا عومجم ٥٩٩٩

 ٤ ٣٧٥ ٠٤١  ٤ ٢٠٩ ٤١٦  ٤ ٣٨٥ ٦١٣  ٤ ٧٧٩ ١١٣  عورشمللةرشاب ملافيلاكت لاعومجم  ٩٩

 ٥٦٨ ٧٥٥  ٥٤٧ ٢٢٤  ٥٧٠ ١٣٠  ٦٢١ ٢٨٥  )٪١٣(جمانربلا معد فيلاكت  

عوم   ٤ ٩٤٣ ٧٩٦  ٤ ٧٥٦ ٦٤٠  ٤ ٩٥٥ ٧٤٣  ٥ ٤٠٠ ٣٩٨  )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(يلكلا ا 

جمانربلا معد فيلاكت ءانثتسابيليغشتلادقنلا يطايتحا       -   -   -    -  

 ٤ ٩٤٣ ٧٩٦  ٤ ٧٥٦ ٦٤٠  ٤ ٩٥٥ ٧٤٣   ٥ ٤٠٠ ٣٩٨   ةيلامجإلا ةينازيملا 

 )٣(بحسلا 
 ٦٦٦ ٨٦٣  ٤٧٩ ٧٠٧  ٦٧٨ ٨١٠  ١ ١٢٣ ٤٦٥ 

 ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  ٤ ٢٧٦ ٩٣٣  فارطألا نم تامهاسملا 

ماع ةينازيم دنب ىلإ رالود ٤٠٠ ٠٠٠غلبم فيضأ   - ١ قانم مت يتلا ةيفاضإلا ةطشنألا فيلاكت ةيطغتل٢٠١٠  طاشنلا اذ . فارطألل نيرشعلاو يداحلا عامتجالا يف اهتش   ةقلعتملا تافورصملا تغلبو
دنبلا ضفخني هيلعو ،رالود ٥٠ ٠٠٠ رادقمب ١٣٢١  ماع رالود ٣٥٠ ٠٠٠    .ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تاروفولا هذه تداع دقو. ٢٠١٠ 

او ايجولونكتلا قيرف ءاربخ ةكراشم ةينازيملا نم دنبلا اذه يطغي-٢  .بسانملا تقولا يف فارطألا هتبلط يذلا لمعلا لامكإب حامسلا ةيغب يداصتقالا مييقتل 
ىوتسم ىلع ةظفاحملا فد  - ٣  ماع لالخ تامهاسملابحسلا تايوتسم طبض مت طقف ملعلل٢٠١٢ماعل بحسلا ةنامألا تجردأو  .٢٠١١   .  ، فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالا لالخ غلبملا ريغتي دقو
ماع اهيف رظنلل ٢٠١٣ماع  و٢٠١٢ماعل ةينازيملاب ةقلعتملا تاحارتقالا ميدقت د نع وأ  ٢٠١١.  
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تينازيملاو٢٠١٠ماعل  ةدمتعملا ةينازيملا يف ةحرتقملا تاحيقنتللةيريسفت تاظحالم   - ءاب تحرتقملاني   ني 
  ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل 

ةينازيملادنب  قيلعتلا  
ىلع ةيراسلا ةيراشإلا نيينفلا نيفظوملا تابترم فيلاكت تمدختسا ١١٠٨-١١٠١ نيفظوملا رصنع  

امثيح ةينازيملا تاحرتقم يف ٢٠١١ ماعلليبورين يف لمعلا رقم   
ىرج هنأ ديب ،نيفظوملل ةيلعفلا فيلاكتلا نأشب تامولعملا ترفاوت  
ىلإ ةداع ةقفنملا ريغ تامازتلالا داعتو . كلذل ًاقفو ماقرألا ليدعت
 .لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا

ممألا جمانرب بناج نم يرادإلا فظوملا فيلاكت دادس رمتسي   ١١٠٥
ةئاملا يف١٣ةغلابلا جمانربلا معد فيلاكت نم ةئيبلل ةدحتملا   .  

،   ١٢٠١نويراشتسالا ءاربخلا  تاعوبطملا ثيدحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا بلط رمتسي
كلذكو نوزوألا ة نامأل يكبشلا عقوملل ةيساسألا بناوجلا ةمجرتو

 ، لاومألا ليوحت نكميو ةنامألا يف طبارتلا ةمات ةيمقر مظن ريوطت يف
دنبلا ىلإ دنبلا اذه تحت ةدوصرملا معد وأ ءاشنإل ةينازيملا نم ١١٠٠   

  .كلذل ةرورضلا تعد اذإ ةينفلا ةئفلا نم لجألا ةريصق فئاظو
 نوفظوملا /يرادإلا معدلا

١٣٠٩-١٣٠١  
ةقبطملا ةيرايعملا ةماعلا تامدخلا يفظوم تابترم فيلاكت تمدختسا 

-٢٠١١نم ةرتفلل ةينازي ملاتاحرتقم يف يبورين يف لمعلا رقم يف 
٢٠١٢.  

  .ةغللا يئانث ريتركس ةفيظوانييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا ول مي  ١٣١٠
تارمتؤملا تامدخ /يرادإلا معدلا

١٣٢٦ - ١٣٢١  
تارمتؤملا ةمدخب ةقلعتملا ةينازيملا دونب نم ةمزاللا لاوم ألا ليوحت نكمي
تامدخلا هذه ميدقت يرورضلا نم حبصأ اذإ )١٣٢٦- ١٣٢١(  ،

دوقع ماربإ وأ ةيدرفلاةيراشتسالا تامدخلا لالخ نم    .تاكرشلا عم 
بابسألا ساسأ ىلع ةيلاحلا تارمتؤملا تامدخ فيلاكت تعضو دقو    

  :ةيلاتلا تاضارتفالاو
نم دنبلا اذه ىلإ رالود ٤٠٠ ٠٠٠غلبم فارطألا تفاضأ  :١٣٢١    

نيرشعلاو يداحلا عامتجالا يف تشقون يتلا ةطشنألا ةيطغتل ةينازيملا 
تدقع يتلا ،ةيساردلا ةقلحلا لالخ تافورصملا تغلب دقو .فارطألل  

ناريزح١٤يف فينج يف  ةرادإ نأشب دحاو موي ةدمل ٢٠١٠هينوي /   
، ل ةدفنتسملا داوملا فراصم نإف كلذلو ،رالود ٥٠ ٠٠٠نوزوأل  

رالود٣٥٠ ٠٠٠رادقمب ةينازيملا نم دنبلا اذه ضفخ حرتقت ةنامألا    .
  .ينامئتسالا قودنصلا ىلإ تاروفولا لوؤتسو

قيرفلل دحاو عامتجال يه ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل ةحرتقملا ةينازيملا   
رخآ ناكم يف وأ يبورين يف ةنس لك دقعي ةيوضعلا حوتفملا لماعلا 

تسلا ةيمسرلا امألا لخاد    .اغلب ةدحتملا م
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ةينازيملادنب  قيلعتلا  
يتلا كلت نم لقأ يه ٢٠١١ماعل ةصصخملا ةينازيملا : ١٣٢٢    

نيرشعلاو ثلاثلا عامتجالا فيلاكت نأ ثيح ٢٠١٠ماعل تصصخ   
عم اهمساقت متيس ٢٠١١ يف لايرتنوملوكوتورب يف فارطألل   

 .انييف ةيقافتا يف فارطألل عساتلارمتؤ ملاعامتجا 
عامتجا دقع ل ةيريدقتلا فيلاكتلا ىلإ ةينازيملا يف جردملا غلبملا دنتسيو  

ةدحتملا ممألا تاغلب ٢٠١٢ و٢٠١١يماع يف يبورين يف فارطألا   
فيلاكتلا نإف يبورين يف تاعامتجالا دقعت ال امدنعو . تسلا ةيمسرلا
  .ةفيضملا تاموكحلا اهلمحتت فوس كلذ نع ةمجانلا ةيفاضإلا

 ٢٠١٢ و٢٠١١يماعل ةينازيملا يف ةجردملا غلا بملا يطغتس: ١٣٢٣  
تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأل ةيونسلا تاعامتجالا ميظنت فيلاكت 
فيلاكت كلذكو يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا قيرفل ةعباتلا ةينقتلا 
قيرفلا ءاضعأ لامعأب ةلصتملا ىرخألا ةقرفتملا فيلاكتلاو تالاصتالا 

لاقتنا ةلحرمب الاو ةيمانلا نادلبلا نم  ًارظنو  .ةياداصتقا رمت يتلا نادلب
تاونسلا لالخ قيرفلا تاعامتجا ميظنت دنع تققحت يتلا تاروفولل 

 ٢٥ ٠٠٠رادقمب ةينازيملا نم دنبلا اذه ضفخ متيسف ،ةيضاملا ةليلقلا 
هتدايز ىلإ ةجاح أشنت نأ ىلإ٢٠١١ماع نم ًةيادب رالود   ،. 

ماع يف بتكملل دحاو عامتجا دقع ررقملا نم: ١٣٢٤   يف  و٢٠١١ 
قئاثولا ةمجرتو ةيروفلا ةمجرتلل لاومأ صيصخت عم ٢٠١٢ماع   

  .بتكملا ةيوضعل ًاعبت ةبسانملا تاغللاب
ةدم ذيفنتلا ةنجلل لقألا ىلع نيعامتجا دقع ررقملا نمو : ١٣٢٥  

ةيروف ةمجرت عم ٢٠١١يف  و٢٠١٠ماع يف مايأ ةثالث اهنم دحاولا   
دعب ةرشابم تاعامتجالا دقعتو . بولطم وه امبسحقئاثولا ةمجرتو 

لماعلا قيرفلا تاعامتجا يف فارطألا تاعامتجاو ةيوضعلا حوتف ملا 
 .نيماعلا نيذه

يمسر ريغ يراشتسا عامتجا ماع لك دقع ي نأعقوتملا نم : ١٣٢٦ 
يماعل يبورين يف لقألا ىلع دحاو لمعلا ريسيتل ٢٠١٢ و٢٠١١   

لوكوتورب ىلع قيدصتلا عيجشت كلذكو فارطألا ةدعاسم ىلع 
 .هل لاثتمالاو هتاليدعتو لايرتنوم

-١٦٠١ - ةيمسر ماهم يف رفسلا
١٦٠٢  

 ٢٠١١يماعل ةيمسر ماهم يف رفسلا تايوتسم ىلع ءاقبإلا يرجي 
ماع تايوتسم دنع ٢٠١٢و  ٢٠١٠.  

  ةيمانلا نادلبلا يلثمم ةكراشم ٣٣٠٠-ةكراشملا/تاعامتجالا رصنع
بجومب ةلماعلا فارطألا يلثمم ةكراشم ف يلاكت غلبت نأ ضرتفي

ةداملا نم١ةرقفلا  لوكوتوربلا تاعامتجا فلتخم يف ٥    ٥ ٠٠٠ 
لمحت مدع ةاعارم عم كلذو ،لثمم لكل دحاولا عامتجالل رالود 
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ةينازيملادنب  قيلعتلا  
راعسأ مادختسابو ،دلب لكل دحاو صخش نم رثكأل رفسلا فيلاكت 

بسنألا رفسلاركاذت ةدئاف رثكألاو  داصتقالاةجردلا يف   لدبو ةي  
 .ةدحتملا ممألا ىدل هب لومعملا يمويلا ةشيعملا

يماعل ةبولطملا ةينازيملا تاصصخم نإ  ٣٣٠١ ءاضعألل يه  ٢٠١٢ و٢٠١١ 
نورضحي نيذلا ةينقتلا تارايخلا ناجلو مييقتلا ةقرفأ يف ءاربخلاو 

  .مييقتلا ةقرفأ تاعامتجا
دوفولا روضح ةكراشملا فيلاكت يطغتس٢٠١١ماع يف  ٣٣٠٢ عامتجال  ا، 

ثلاثلا عامتجالاو انييف ةيقافتا يف فارطأل ا رمتؤمل كرتشملا عساتلا
 .لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل نيرشعلاو

ًاكراشم ٦٠وحن روضح ىلإ ًادانتسا ةكراشملا فيلاكت تعضو دقو   ٣٣٠٣  
  .٢٠١٢ و٢٠١١ يماعيف ةيوضعلا حوتف ملالماعلا قيرفلا تاعامتجا 

يف بتكملل دحاو عامتجا ساسأ ىلع ةكرا شملا فيلاكت تعضو ٣٣٠٤
ةيمانلا نادلبلا نم بتكملا ءاضعأ نم نيكراشم ةعبرأل ةبسنلاب ةنسلا 

لحرمب ا   .عامتجا لكيف لاقتنا ة اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو
ىلع ةنسلا يف ذيفنتلا ةنجلل نيعامتجا يف ةكراشملا فيلاكت تبسح  ٣٣٠٥

ا انلا نادلبلا نم ءاضعأ ةينامث ساسأ اداصتقا رمت يتلا نادلبلاو ةيم
ةوعدم نادلب ةعبرأ وأ ةثالث نم لثممو عامتجا لك يف لاقتنا ةلحرمب 

كلذك تاصصخم تدصرو . عامتجا لكل ذيفنتلا ةنجل بناج نم
ةرقفلا بجومب لماع دلب نم ذيفنتلا ةنجل سيئر بئان وأ سيئر رفسل 

ةداملا نم ١ ذيفنتلا ةنجلل تاعامتجا ةثالث روضحل٥    .ًايونس ةي 
ةيمانلا نادلبلا نم نينثانيكراشم ةكراشم ليومتل لاومأ تصصخ  ٣٣٠٦  

لاقتنا ةلحرمب ا   يف ةيمسرلا ريغ تارواشملا يفاداصتقا رمت يتلا نادلبلاو  
اياضقلا نأشب ٢٠١١ و٢٠١٠ لايرتنوم لوكوتوربب ةقلعتملا ةماهلا   

 .يبورين يف دقعت نأ عقوتملا نم يتلا
    ينابملاو تادعملا رصنع

تايوتسم دنع ةعونتملا ةكلهتسملا علسلا فيلاكت ىلع ءاقبإلا ير جي ٤١٠١ -ةكلهتسم تادعم 
ىلع ءاقبإللو رارمتساب دراوملا مادختسا دصر يرجيو ٢٠١٠ ماع  ،
 .ضفخنم ىوتسم دنع قافنإلا

رادقمب ٢٠١١ماع يف دنبلا اذه تحت ةينازيملا تادامتعا ةدايز يرجي  ٤٢٠١-ةكلهتسملا ريغ تادعملا   
ةديدجلا ةيبوساحلا تادعملا فيلاكت ةيطغتل رالود ١٠ ٠٠٠ يتلا  

ةدحتملا ممألا جمانربب صاخلا ديدجلا ىنبملا تافصاومل ةقباطم نوكتس 
هيلإ لقتنتس يذلاو ةقاطلا مادختسا يف ةءافكلاب زيمتي يذلا ةئيبلل 

يف ليئض غلبم صيصخت حرتقيو . ٢٠١١ماع ةيادب يف نوزوألا ةنامأ 
يأ فيلاكت ةيطغتل ٢٠١٢م اع   .تادعملل بولطم لادبتسا 
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ةينازيملادنب  قيلعتلا  
رادقمب ٢٠١٠ماعل ةينازيملا تادامتعا ضيفخت يرجي  ٤٢٠٣-ةكلهتسملا ريغ تادعملا   ١٠ ٠٠٠ 

فيلاكت ةيطغتل ٢٠١١ماعل غلبملا سفن صيصخت حرتقيو . رالود  
بتاكملا ىلإ لاقتنالل ةجيتن ةبولطم نوكت دق يتلا تاثاثألاو تادعملا 

ماعل ليئض غلبم صيصخت حرتقي .٢٠١١ماع ةيادب يف ة ديدجلا  
ةبولطم ةديدج تاثاثأ وأ تادعم يأ فيلاكت ةيطغتل٢٠١٢  .  

ماع يف رالود ٥ ٠٠٠رادقمب تادامتعالا ضيفخت حرتقيو  ٤٢٠٤-ةكلهتسملا ريغ تادعملا   ٢٠١٠ 
. اهخسن يرجي يتلا قئاثولا نم لقأ ددع كانه نأ ةقيقح نايبل

  .٢٠١٢ و٢٠١١يماع يف وه امك ضفخ ملا غلبملا ىقبيسو
يف ينابملا راجيإ تاصصخم ىلع ءاقبإلا يرجي  ٤٣٠١ -) تاراجيإلا(ينابملا  دنع ٢٠١٢و ٢٠١١   

ةدحتملا ممألا نم رخآ راعشإ دورو نيح ىلإ ٢٠١٠ماع تايوتسم   
  .تاصصخملا هذه ةدايزب

   ةعونتملا تافورصملا رصنع
دنع اهتنايصو تادعملا ليغشتب ةصاخلا تادامتعالا ىلع ءاقب إلايرجي  ٥١٠١ -تادعملا ةنايصو ليغشت 

  .٢٠١٠ماع تايوتسم 
لمشتو (ريراقتلا دادعإ فيلاكت 

رشنلا و خسنلاوةمجرتلاو ريرحتلا 
 ٥٢٠٣ - ٥٢٠١) ةعابطلاو

هذه نمضةنامأل اب ةصاخلا ريراقتلا دادعإل ةماعلا فيلاكتلا درت  
ريثكلا ةقفاومل ًارظن  ٥٢٠٢ و٥٢٠١نيدنبلا ضيفخت يرجيو . دونبلا
غلبملا امأ . ينورتكلإ قسن يف تاروشنملا يقلت ىلع فارطألا نم
 .ةمجرتلاو ريرحتلا فيلاكت ةيطغتل وهف ىقبتسملا

  -ةيرثنلا تافورصملا 
 ٥٣٠١ -تالاصتالا 

ماع يف رالود ١٠ ٠٠٠رادقمب دنبلا اذه ضيفخت يرجي  نايبل ٢٠١٠   
ديربلا مادختساو تال اصتالا دراومل رمتسملاو قيقدلا دصرلا
  .لاصتالا ضارغأل سكافلا زاهج نم ًالدب ينورتكلإلا

يف رالود ٥ ٠٠٠رادقمب دنبلا اذه ضفخ   ٥٣٠٢ -ديربلاو نحشلا  مازتلا زاربإل ٢٠١٠   
تالسارملا عيزوتل ينورتكلإلا ديربلا مادختساب فارطألاو ةنامألا 

فيلاك ت يف لئاه ضافخنا لعفلاب ثدح دقو. تاعامتجالا قئاثوو
تاقفنلا ضعب نأ الإ تاعامتجالا قئاثوو تالسارملا نحشو لاسرإ 
ريغ تاعامتجالاب ةقلعتملا ةيرورضلا تادعملا نحشل ةيرورض لظت 

  .ةيقرولا
ءافولل دح ىندأب بيردتلل ةصصخملا تادامتعالا ةدايز يرجي   ٥٣٠٣ -بيردتلا 

اهذف نت يتلا بيردتلا عيراشم ةمدخو ةدجتسملا بيردتلا تاجايتحاب
  .ةيرشبلا دراوملا حالصإل رمتسملا اهجمانربل ًةجيتن ةدحتملا ممألا

يملاعلا مويلا (ىرخأ دونب 
  ٥٣٠٤ - )نوزوألل

يف ةنيعم نادلبلتادعاسملا ميدقت نوزوألا ةنامأ لصاوتس   
يتلا تاريضحتلا يف ا مل ٢٠١١و ٢٠١٠  لافتحالل ا موقتدعاس  

 .نوزوألا ةقبط ىلع ةظفاحملل يلودلا مويلاب
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  يناثلاقفرملا 
دعاسملاماعلا نيمألا ىلإ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ةفيظو ةيقرت ةيلمع    
  ةمدقملا

ةقيثو عم ،مدقت نأ ةنامألا ىلإ نيثالثلا هعامتجا يف ةيوضعلا حوتفملا لماعلا قيرفلا بلط   - ١
ةيرادإلا تايلمعلاو ةيلاملا راث آلا نع تامولعم ،فارطألل نيرشعلاو يناثلا عامتجالابةصاخلا ةينازيملا 

 ماعلا نيمألا ىوتسم ىلإ) ٢ - دم(نم نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ةفيظو ىوتسم ةيقرتب ةقلعتملا 
 .دعاسملا

  ةيساسأ تامولعم  - فلأ
ةماعلاةمدخلا فئاظوف ،اهتئف ىلإ ريشي فرحب ةدحتملا ممألا يف ةفيظو لكل زمري  - ٢ اهل زمري    

كلذك ). دم(نيفرحلاب نيريدملا فئاظوو ) ف(فرحلاب ةينفلا فئاظولل زمري امنيب ) ع خ(نيفرحلاب 
امإ اهل زمري ،لاثملا ليبس ىلع ،نيريدملا فئاظوف ،اهتئف نمض اهاوتسم ىلإ ريشي مقرب ةفيظو لكل زمري 

ريشيو  .ريدملا ةئف قوف ًةرشابمدعاسملا ماعلا نيمألا ةفيظو ةئف عقتو ). ٢-دم(زمرلا وأ ) ١-دم(زمرلاب 
تانامأل نييذيفنتلا ءانمألا مهيف نمب ،ًادعاسم ًاماع ًانيمأ  ٦٢اهيف نأ ىلإ ةدحتملا ممألا ةنامأل ريرقت رخآ 

فاف جلا نم يناعتيتلا نادلبلا يف رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا 
، نم وأ / وديدشلا فتاو ،ايقيرفأ يفةصاخبورحصتلا   .خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقا 
ددع ،فارطألا ةددعتم ةيئيب ةيقافتا يأ ةنامأ ةينازيم راطإ يف ،ةيقافتالا يف فارطألا ررقتو   - ٣

ةنامألا سيئر مهيف نمب ،م  ، . ائفو ةنامألا كلت يف نيفظوملا ةنامألا فئاظو ةيلود ةمظنم ذفنت امدنعو
 تارارقماع لكشب ذفنت يتلا يه ةيلودلا ةمظنملا نإف ،ةئيبلل ةدحتملا ممأل ا جمانرب يف لاحلا وه امك

لومعملا ا انيفظوملاب ةقلعتملا فرطلا   ممألا جمانرب ذفني نوزوألا ةنامأ ةلاح يفو . اءارجإل ًاقفو
ي رادإلا نيماظنللًاقفو ،يذيفنتلا نيمألا ةفيظو ةيقرتل فارطألا بناج نم رارق يأ ةئيبلل ةدحتملا 

ةدحتملا ممألايفظومل يساسألاو  .  

  يذيفنتلا نيمألا ةفيظو ةيقرت ةيلمع  - ءاب
امدنعو . ًايبسن عئاش رمأ وهةدئازلا تايلو ؤسملا عم ىشامتتل ةنامألا لخاد فئاظولا ةيقرت نإ  - ٤

داع يةفيظولا نإف ،ىوتسملا سفن كلذ يف امبو ) ٢-دم(ىوتسملا ىتح ،ام ةفيظو ةيقرت فارطألا ررقت 
يه يذيفنتلا نيمألا ةيقرت نأ نم مغرلاب هنإف ،نوزوألا ةنامأةلاح يفو . اهنع ًاقحال نالعإلاو اهفينصت  

، نيدعاسملا نيماعلا ءانمألافئاظو نم ةفيظو يأ ءاشنإ نإف فارطألا عامتجا قح نم  ًاضيأ بلطتت  
يفف ،هيلعو . ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ةقفاوم ،ةدحتملا ممألا يفظومل يساسألاو يرادإلا ماظنلل ًاقفو

دعاسملا ماعلا نيمألا ىوتسم ىلإ نوزوألا ةنامأل يذيفنتلا نيمألا ةفيظو ةيقرت يف فارطألا ةبغر لاح 
  :يلي امك نوكتس ةيقطنملا ةيرادإلا تايلمعلا نإف

ا   )أ( صيصختو ةنامألل ةدمتعملا ةينازيملا يف دعاسم ماع نيمأ ةفيظو أ ىلع ةفيظولا ديدحت
لامجح ؛ىوتسملا كلذ يفةفيظولامعدل بولطملا ليومت      
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لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا يبتكم يسيئر ىلإ ًابلط ةينازيملا ررقم نيمضت  )ب(  
ةفيظو فينصت ةداعإ ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا ىلإ بلطلا يف ةئيبلا جمانربل يذيفنتلا ريدملا عم نواعتلل 

دعاسملاماعلا نيمألا ىوتسم يف نوكتل يذيفنتلا نيمألا   ؛ 
 .ءاضتقالا بسح ،ةدحتملا ممألل ماعلا نيمألا رارق ذيفنت  )ج(

  ةيلاملا راثآلا  - ميج
نيمألا ةفيظو لغاش ىلع قبطنت يتلا دئاوفلاو تابترملا تايوتسم نابسحلا يف ذخألا دنع   - ٥

ا اهاوتسم نم ةفيظولا هذه ةيقرت نأ ردقت ةنامألا نإف نوزوألاةنامأليذيفنتلا  ىلإ ) ٢-دم(يلاحل  
ماعلا يف رالود٢٥ ٠٠٠هردق ًايفاضإ ًاغلبم فلكتس دعاسملا ماعلا نيمألا ىوتسم   .  

___________  


