
  

K0652154 260706  
ىلإ مهخسن باحطص اب لضفتلا نيبودنملا نم ىجريو ةقيثولا هذه نم دودحم ددع دجوي تاقفنلا يف داصتقالا يعاودل
      .ةيفاضإ خسن بلط مدعو تاعامتجالا

EP ةدحتملا ممألا 
UNEP/OzL.Pro.18/4/Add.1  

Distr. General 
20 July 2006 
 
Arabic 
Original: English ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  
  

   
لوكوتورب يف فارطألل رشع نماثلا عامتجالا  
  نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم
لوألا نيرشت٣٠، يهلدوين نيرش  ت٣ -ربوتكأ / 

  ٢٠٠٦ربمفون /يناثلا
تقؤملا لامعألا لودج نم٤دنبلا   * 

انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل يلاملا ريرقتلا 
داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو نوزوألا ةقبط ةيامحل 

 نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا

لوكوتوربو ن وزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلل يلاملا ريرقتلا
 ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نيتنسلا ةرتفل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم 

ةدمتعملا ةينازيملاب ةنراقم٢٠٠٥ماع تافورصمو     
ةنامألاةركذم    

ةقيثولل ةفاضإلا هذ   - ١  لوألا قفرملا نمضتيUNEP/OzL.Pro.18/4 نيبي ةنامألا هتدعأ ًانايب  
ماعلا كلذل ةدمتعملا تاينازيملاب ةنراقم٢٠٠٥ماعل ةيلعفلا تافورصملا  نم ةخسن يناثلا قفرملا نمضتيو .  

نوزوألا ةقبط ةيامحل انييف ةيقافتال نيينامئتسالا نيقودنصلا نأشب دمتعملاو عجارملا يلاملا ريرقتلا 
ةيهتنملا ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤نيتنسلا ةرتفل نوزوألا ةقبطل ةدفنتسملا داوملا نأشب لايرتنوم لوكوتوربو  يف  

لوألا نوناك٣١   .٢٠٠٥ربمسيد / 
ينامئتسالا قودنصلاو لايرتنوم لوكوتوربل ينامئتسالا قودنصلا نم ةنامألا ةطشنأ لومتو   - ٢
فيلاكتلا تغلب دقو . ةفلتخم تاموكح نم ةمدقملا ةيفاضإلا ةيعوطلا تامهاسملا نمو ،انييف ةيقافتال

                                                           
*  UNEP/OzL.Pro.18/1. 
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ينامئتسالا قودنصلا راطإ يف ٢٠٠٥ماع يف ةيلامجإلا  ًارالود ٤ ٢١٤ ٣٦٨لايرتنوم لوكوتوربل    
ةئاملا يف ١٣لمشت  اهردقو جمانربلا معد فيلاكتك  يف ةيلامجإلا فيلاكتلا تغلبو ،ًارالود ٤٨٤ ٣٦٩   

لمشت ًارالود ١ ٢٠٦ ٩٩٦انييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا راطإ  معد فيلاكتك ةئاملا يف ١٣   
ًارالود١٣٨ ٨٥٦ةغلابلا جمانربلا   .  

ةيلاتلا نادلبلا نم ةيفاضإ تامهاسم يقلتمتو  - ٣ يدنك رالود١٠٠ ٠٠٠(ادنك :   ادنلنفو )   ،
وروي١٠ ٠٠٠( ارسيوسو )  يكيرمأ رالود٥٠ ٠٠٠(،  رمتؤمل  كرتشملاعباسلا عامتجالا ميظنتل )  

ديوسلاو ،لايرتنوم لوكوتورب يف فار ـطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف ةـيقافتايف فارطألا 
رك٣٥٠ ٠٠٠( ةيقافتا يف فارطألا رمتؤمل عباسلا كرتشملا عامتجالا يف ةيمانلا نادلبلا ةكراشمل ) انو 

وروي٢٠ ٠٠٠(ادنلوهو ،لايرتنوم لوكوتورب يف فارطألل رشع عباسلا عامتجالاو انييف  ةكلمملاو )  
وروي٤٥٠٠(ةيلامشلا ادنلريأو ىمظعلا ايناطيربل ةدحتملا   قيرفل نيكراشملا نيسيئرلا ةطشنأل)  

  .يداصتقالا مييقتلاو ايجولونكتلا
 ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا تارالود ىلإ ةقيثولا هذه يف ةدراولا ةيرالودلا ماقرألا عيمج ريشتو  - ٤
  .كلذ فالخ ركذي مل ام
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لوألاقفرملا    

نم لكل ةدمتعملا ةينازيملاب ةنراقم ٢٠٠٥ماع تافورصم    لايرتنوم لوكوتوربلوانييف ةيقافتال ينامئتسالا قودنصلا  

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

       عورشملا يفظوم رصنع  ١٠
       عورشملا وفظوم ١١٠٠ 
 نيبمساقتلاب ) (٢-دم(يذيفنت نيمأ  ١١٠١  

  )لايرتنوم لوكوتوربو انييف ةيقافتا
١١٥ ٠٠٠ ١١٥ ٠٠٠ ٦  ١١٥ ٠٠٠  ١١٥ ٠٠٠  ٦ 

  رفص  رفص   ٢٠٧ ٩١٧  ٢١٠ ٠٠٠  ١٢  )١-دم(يذيفنت نيمأ بئان   ١١٠٢  
  رفص  رفص    ١٥٠ ٠٠٠  ١٥٠ ٠٠٠  ١٢  )٥-ف(مدقأ ينوناق ف ظوم  ١١٠٣  
) ٥-ف(ةيملع نوؤش فظوم  ١١٠٤  

لوكوتورب وانييف ةيقافتا  نيبمساقتلاب (
 ٧٩ ٩٣٦ ٨٢ ٥٠٠ ٦ ٨٢ ٥٠٠ ٨٢ ٥٠٠ ٦ )لايرتنوم

جمانرب نم عفدت ) (٤-ف(يرادإ فظوم  ١١٠٥  
 رفص رفص  رفص رفص   )ةئيبلل ةدحتملا ممألا

  رفص  رفص    ١١٠ ٠٠٠  ١١٠ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف( )تانايب مظن (جمانرب فظوم  ١١٠٦  
 ١١١ ٦٨٤ ١١٢ ٠٠٠ ١٢ رفص رفص  )٣-ف) (تامولعمو تالاصتا(جمانرب فظوم  ١١٠٧  
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

  
  رفص  رفص    ١١١ ٦٨٨  ١١٢ ٠٠٠  ١٢  )٣-ف) (لاثتماو دصر(جمانرب فظوم   ١١٠٨

عوم ١١٩٩  ٣٠٦ ٦٢٠ ٣٠٩ ٥٠٠  ٧٧٧ ١٠٥ ٧٧٩ ٥٠٠   ا 
           
       يرادإلا معدلا ١٣٠٠ 
 ١٣ ١٣٠ ١٣ ٠٠٠ ٦ ١٣ ٠٠٠ ١٣ ٠٠٠ ٦ )٧-ع.خ(يرادإ دعاسم  ١٣٠١  
  رفص  رفص    ٢٤ ٧٥٠  ٢٤ ٧٥٠  ١٢  )٦-ع.خ(يصخش دعاسم   ١٣٠٢  
 نم عفدت( )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٣  

 ١٩ ٨٨٧ ٢٠ ٠٠٠ ١٢ رفص رفص   )انييف ةيقافتا
 ١١ ١١٠  ١١ ٠٠٠ ٦  ١١ ٠٠٠ ١١ ٠٠٠  ٦  )٦-ع.خ (يصخشدعاسم  ١٣٠٤  
 ٩ ٤٩٨ ١٠ ٠٠٠ ٦ ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  ٦  )٦-ع.خ(جمانرب دعاسم  ١٣٠٥  
  رفص  رفص    ١٦ ٥٠٠  ١٦ ٥٠٠  ١٢  )٤-ع.خ(قئاثو فظوم   ١٣٠٦   
  رفص  رفص    ٢٤ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٧-ع.خ(تانايب دعاسم   ١٣٠٧   
نم عفدت ) (٦-ع.خ(جمانرب دعاسم   ١٣٠٨   

  رفص رفص   رفص  رفص   )بينويلا
) ٣ -  ع.خ(دادمإلاو لقنلا نوؤشل دعاسم  ١٣٠٩  

 رفص رفص  رفص رفص  )بينويلا نم عفدت(

 ١٧ ٩٣٠  ١٨ ٠٠٠ ١٢  رفص رفص    )٦-ع.خ( ةغللا يئانثمدقأ  ريتركس ١٣١٠  
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

  رفص  رفص   ١٧ ٠٠٠  ١٧ ٠٠٠   ةتقؤم ةدعاسم  ١٣٢٠  
تاعامتجا  -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٣٢١  

  رفص  رفص    ٤٢٠ ٠٠٠  ٤٢٠ ٠٠٠    ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا
ةيريضحتلا تاعامتجال  ا- تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٢  

لوكوتورب نيبمساقتلاب (فارطألا تاعامتجاو   
 ٢٠٧ ٩٢٨ ٢١٠ ٠٠٠  ٣٤٩ ٧١٦  ٣٥٠ ٠٠٠  )تاونس ثالث لكانييف ةيقافتاو لايرتنوم 

تاعامتجا  -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٣٢٣  
  مييقتلا ةقرفأ

  رفص  رفص    ١٦٧ ٧٠٤  ١٦٨ ٣٠٠  

تاعامتجا - تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت ١٣٢٤    
 بتكملا

 ١٩ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠ 

  رفص  رفص    ٧٤ ٠٠٠  ٧٤ ٠٠٠    ذيفنتلا ةنجل تاعامتجا  ١٣٢٥   
تاعامتجا -تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٣٢٦    

لوكوتوربل ةيمسرلا ريغ تارواشملا 
  رفص  رفص    ٩ ٠٠٩  ١٠ ٠٠٠    لايرتنوم

ةمدخ فيلاكت  - تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت   ١٣٢٧  
  ٢٧ ٣١٩ ٢٨ ٠٠٠  رفص  رفص   نييملعلا نيريدملا تاعامتجال تارمتؤملا
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

تاعامتجال تارمتؤملا ةمدخ فيلاكت  ١٣٢٨  
 ٩ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  رفص رفص   نوزوألا ثوحبل نييملعلا نيريدملا

عوم  ١٣٩٩   ٣٣٤ ٨٠٣ ٣٤٠ ٠٠٠  ١ ١٥٦ ٦٧٩ ١ ١٥٨ ٥٥٠  ا 

فيلاكتلاو نيفظوملا فيلاكت يلامجإ     
 ٦٤١ ٤٢٢ ٦٤٩ ٥٠٠  ١ ٩٣٣ ٧٨٤ ١ ٩٣٨ ٠٥٠   نيفظوملا نوؤشب ةقلعتملا ىرخألا

            نويراشتسالا ءاربخلا ١٢٠٠ 
اهليلحتو تانايبلا غالبإ يف ةدعاسملا   ١٢٠١  

  رفص  رفص   ٤٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠   لوكوتوربلا ذيفنتل جيورتلاو
عوم  ١٢٩٩   رفص  رفص   ٤٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠   ا  
             رفص  رفص   ٤٠ ٠٠٠  ٥٠ ٠٠٠   ةيدقاعتلا تامدخلا يلامجإ    

        ةيمسر ماهم يف رفسلا ١٦٠٠ 
 ٣٠ ١٩٤ ٣٠ ٠٠٠  ١٤٩ ٩١٦  ١٥٠ ٠٠٠  ةيمسر ماهم يف نيفظوملا رفس ١٦٠١  
  رفص  رفص   ١٤ ٩٩٥  ١٥ ٠٠٠   ةيمسر ماهم يف تارمتؤملا ةمدخ يفظوم رفس  ١٦٠٢  
عوم ١٦٩٩  ٣٠ ١٩٤ ٣٠ ٠٠٠  ١٦٤ ٩١١ ١٦٥ ٠٠٠  ا 
 ٣٠ ١٩٤ ٣٠ ٠٠٠  ١٦٤ ٩١١  ١٦٥ ٠٠٠  رفسلا فيلاكت يلامجإ 
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

         
        ليغشتلا تاقفن

      ةيمانلا نادلبلا ةكراشم فيلاكت ٣٣٠٠ 
  رفص  رفص    ٥٠٠ ٠٠٠  ٥٠٠ ٠٠٠    مييقتلا قيرف تاعامتجا  ٣٣٠١  
 ١٢٣ ٠٠٠ ١٢٥ ٠٠٠  ٣٤٩ ٦٨٢ ٣٥٠ ٠٠٠   فارطألا تاعامتجاو ةيريضحتلا تاعامتجالا ٣٣٠٢  
  رفص  رفص   ٢٩٩ ٣٠٥  ٣٠٠ ٠٠٠   ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا تاعامتجا  ٣٣٠٢  
 ١٦٩ ٩٩٩ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  بتكملا تاعامتجا ٣٣٠٤  
  رفص  رفص    ١٣٥ ٠٠٠  ١٣٥ ٠٠٠    ناجللاتاعامتجا   ٣٣٠٥  
  رفص  رفص    ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠    فارطألا ريغ نيب لوكوتوربلل جيورتلل تاعامتجا  ٣٣٠٦  
 ١٧٤ ٧٥٨  ١٧٥ ٠٠٠  رفص  رفص  نوزوألا ثوحب يريدم تاعامتجا ٣٣٠٧  
عوم ٣٣٩٩  ٣١٤ ٧٥٧ ٣٢٠ ٠٠٠  ١ ٣١٣ ٩٨٧  ١ ٣١٥ ٠٠٠   ا 

            
           اهتنايصو تادعملا ليغشت ٥١٠٠ 
نيب مساقتلاب (اهريغو تادعملا ةنايص  ٥١٠١  

  ٧ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠   ١٨ ٣٦٨  ١٩ ٢٧٠   )انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب
عوم ٥١٩٩  ٧ ٠٠٠ ٧ ٠٠٠   ١٨ ٣٦٨  ١٩ ٢٧٠   ا  
           ريراقتلا دادعإ فيلاكت ٥٢٠٠ 
  ٧ ٤٦٨ ٧ ٥٠٠   ٥٣ ٧٤٩  ٥٤ ٠٠٠   ريراقتلا دادعإ ٥٢٠١  
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

  ٧ ٥٠٠ ٧ ٥٠٠   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   )ةينقتلا مييقتلا ةقرفأرير اقت(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٢  
  رفص رفص   ٤ ٩٣٦  ٥ ٠٠٠   )لوكوتوربلاب ةيعوتلا(ريراقتلا دادعإ  ٥٢٠٣  
عوم ٥٢٩٩  ١٤ ٩٦٨ ١٥ ٠٠٠   ٧٣ ٦٨٥  ٧٤ ٠٠٠   ا  
           ةعونتمتافورصم  ٥٣٠٠ 
  ١٥ ٢٩٩ ٢٠ ٣٠٠   ٣٤ ٥٢٠  ٣٥ ٠٠٠   تالاصتالا ٥٣٠١  
  ١٦ ٥٠٠ ١٦ ٥٠٠   ٦٠ ٠٠٠  ٦٠ ٠٠٠   )قئاثولا نحش(نحشلا تاقفن  ٥٣٠٢  
  رفص  رفص    ٦ ٤٩٠  ٦ ٥٠٠    بيردتلا  ٥٣٠٣  
يملاعل امويلا (ىرخأ تافورصم  ٥٣٠٤  

  )نوزوألل
  رفص رفص   ١١ ٣٩٠  ١٢ ٠٠٠ 

عوم ٥٣٩٩  ٣١ ٧٩٩ ٣٦ ٨٠٠   ١١٢ ٣٩٩  ١١٣ ٥٠٠   ا  
           ةفايضلا  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ةفايضلا  ٥٤٠١   
عوم  ٥٤٩٩    ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠   ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ا  
  ١٩  رفص  ٤ ٠٨١  رفص     فرصلا راعسأرئاسخ    
  ٣٧٨ ٥٤٣  ٣٨٨ ٨٠٠    ١ ٥٣٢ ٥٢١  ١ ٥٣١ ٧٧٠   ليغشتلا تاقفن يلامجإ   
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

               تاينتقملا
رالود١ ٥٠٠نع لقت دونب (ةكلتهملا تادعملا   ٤١٠٠   (           
نيب مساقتلاب (ةعونتم ةكلتهم دونب   ٤١٠١   

  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠    ١٦ ٣٦٠  ١٧ ٠٠٠    )انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب
عوم ٤١٩٩    ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠   ١٦ ٣٦٠  ١٧ ٠٠٠  ا 
                
           )تاينتقم (ةرمعم تادعم  ٤٢٠٠ 
ا  ٤٢٠١      رفص  رفص    ٢ ٧١٤  ٥ ٠٠٠    اقحلمو ةيصخش تارتويبمك
  رفص  رفص    ١ ٧٠٨  ٢ ٠٠٠    ةلاقن رتويبمكةزهجأ   ٤٢٠٢   
رفريس ةزهجأ (ىرخأ ةيبتكم ةزهجأ   ٤٢٠٣   

خلا،سكاف ،رناكسو   رفص  رفص    ٧ ٠٠٠  ٧ ٠٠٠    ) 
  رفص  رفص    ٤ ٠٠٠  ٤ ٠٠٠    تادنتسم ريوصت ةزهجأ  ٤٢٠٤   
عوم  ٤٢٩٩    رفص رفص   ١٥ ٤٢٢  ١٨ ٠٠٠   ا  
           بتاكملا ينابم  ٤٣٠٠ 
نيب مساقتلاب (بتاكملا ينابم تاراجيإ  ٤٣٠١   

 ٨ ٩٨٢ ١٤ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠  )انييف ةيقافتاو لايرتنوم لوكوتورب
عوم ٤٣٩٩    ٨ ٩٨٢ ١٤ ٠٠٠  ٢٧ ٠٠٠ ٢٧ ٠٠٠  ا 
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ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش    
لايرتنوم لوكوتوربل 

 ٢٠٠٥ماعل 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
  )ةيكيرمألا

ةدمتعملا ةينازيملا   لمع/رهش
ماعل انييف ةيقافتال 

٢٠٠٥ 
 تارالودلاب(

  )ةيكيرمألا

ةيلعفلا تافورصملا 
 ٢٠٠٥ماعل 

 تارالودلاب(
 )ةيكيرمألا

                
  ١٧ ٩٨٢ ٢٣ ٠٠٠   ٥٨ ٧٨٢  ٦٢ ٠٠٠   تاينتقملا فيلاكت يلامجإ   

  ١ ٠٦٨ ١٤١ ١ ٠٩١ ٣٠٠   ٣ ٧٢٩ ٩٩٨  ٣ ٧٤٦ ٨٢٠   عورشمللةرشابملا ةيلكلا فيلاكتلا  ٩٨
ةئاملا يف١٣(جمانربلا معد فيلاكت    (   ١٣٨ ٨٥٦ ١٤١ ٨٦٩   ٤٨٤ ٣٦٩  ٤٨٧ ٠٨٦  

يلكلا عوم  ٩٩ ١ ٢٠٦ ٩٩٦ ١ ٢٣٣ ١٦٩   ٤ ٢١٤ ٣٦٨  ٤ ٢٣٣ ٩٠٦   )جمانربلا معد فيلاكت كلذ يف امب(ا  
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  يناثلا قفرملا
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