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االجتماع احلادي والعشرون لألطراف يف 
بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 

  لطبقة األوزون
  ٢٠٠٩ نوفمرب/ثاينتشرين ال ٨ - ٤  مصر،،بورت غالب

 * للجزء التحضريي من جدول األعمال املؤقت٤البند 
 التفاقية فيينا حلماية نيئماني االستنيقوالتقارير املالية للصند

طبقة األوزون وبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة 
  لطبقة األوزون وميزانيات بروتوكول مونتريال

 ٢٠١٠ وامليزانيتان املقترحتان للعامني ٢٠٠٩ املنقحة املعتمدة لعام قترحةامل امليزانية
 للصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة ٢٠١١و

  األوزون

  إضافة
تقرير املايل للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون وبروتوكول ال

فترة السنتني  من ن السنة األوىل عمونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون
  عتمدتنيتني امل مقارنة بامليزاني٢٠٠٨ عام  خاللصروفاتاملو ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨
   األمانةتقرير من

املقترحة ، اليت تتضمن مرفقاا امليزانية UNEP/OzL.Pro.21/4متثل الوثيقة احلالية إضافة للوثيقة   - ١
ول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون لعام املنقحة املعتمدة للصندوق االستئماين لربوتوك

  .٢٠١١ و٢٠١٠ وميزانيتيه املقترحتني للعامني ٢٠٠٩
                                                        

*  UNEP/OzL.Pro.21/1.  
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لصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا لالتقرير املايل املعتمد لوثيقة اذه ويتضمن املرفق األول هل  - ٢
دة لطبقة األوزون عن السنة األوىل بشأن املواد املستنفوبروتوكول مونتريال حلماية طبقة األوزون 

ت هذا وقد أعد، ٢٠٠٩ - ٢٠٠٨فترة السنتني من  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٣١ة يف املنتهي
 من  ويتضمن املرفق الثاين. ملكتب األمم املتحدة يف نريويبةاملالية التابعواإلدارة  امليزانية التقرير دائرة
خالل عام من الصندوقني اإلستئمانيني املصروفات الفعلية  جدوالً أعدته األمانة يبني هذه الوثيقة

  . مقارنة بامليزانيتني املعتمدتني لذلك العام٢٠٠٨
 والصندوق االستئماين ،ومتول أنشطة األمانة من الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال  - ٣

بلغ إمجايل التكاليف اليت  ٢٠٠٨ ويف عام. التربعات اإلضافية الفردية من األطرافالتفاقية فيينا، ومن 
مبا يف ذلك تكاليف دعم  دوالراً ٤ ١٧٨ ٥٠٠الصندوق االستئماين لربوتوكول مونتريال حتملها 

 اليت حتملها التكاليف  وبلغ إمجايل، دوالرا٤٨٠ً ٢٣٨ يف املائة وتساوي ١٣ الربنامج وهي بنسبة
 ١٣  تكاليف دعم الربنامج وهي بنسبة دوالراً تشمل١ ١٨٣ ٤١٩الصندوق االستئماين التفاقية فيينا 

  . دوالرا١٣٦ً ١٤٣ وتساوييف املائة 
 لتنظيم)  دوالر٣٣٥ ٨٤٠(قطر :  خمصصة من األطراف التالية مسامهاتوقد وردت  - ٤

 الثامن املشترك ملؤمتر األطراف يف اتفاقية فيينا واالجتماع العشرين لألطراف يف بروتوكول االجتماع
لزيادة مشاركة البلدان النامية يف اجتماعات بروتوكول )  دوالر٣٨ ٣٢٣(مونتريال؛ والنرويج 
لزيادة مشاركة أقل البلدان منواً يف اجتماعات بروتوكول )  دوالر٨٣ ٣٨٥(مونتريال؛ والسويد 

لدعم أنشطة الرؤساء املشاركني لفريق التكنولوجيا )  دوالر٢٨٣ ٩١٢(بية ومونتريال؛ واملفوضية األور
صول والكونسورتيوم الدويل لأليروقتصادي وجلنة اخليارات التقنية لربوميد امليثيل؛ والتقييم اال
  .ألنشطة الرئيس املشارك للجنة اخليارات التقنية الطبية)  دوالر٥ ٠٠٠(الصيدالين 

 يف هذه الوثيقة إىل دوالرات الواليات املتحدة حيثما وردت "دوالرات"كلمة وتشري   - ٥
  . خالف ذلك ما مل يذكر،األمريكية
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   األولرفقامل
وبروتوكول حلماية طبقة األوزون قرير املايل املعتمد للصندوقني االستئمانيني التفاقية فيينا تال

   من فترة السنتنيبشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون عن السنة األوىلمونتريال 
٢٠٠٩ - ٢٠٠٨  
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  الثاين رفقامل
  اتفاقية فييناربوتوكول مونتريال و لني االستئمانينيلصندوقل  مقارنة بامليزانيتني املعتمدتني٢٠٠٨ عام يف صروفاتملا

  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

       عنصر موظفي املشروع  ١٠
       موظفو املشروع ١١٠٠ 
 معبالتقاسم ) (٢-مد(أمني تنفيذي  ١١٠١  

 ١٣٢ ٢٢٧ ١٣٢ ٢٢٧ ٦  ١٣٢ ٢٢٦  ١٣٢ ٢٢٦  ٦  )اتفاقية فيينا

  صفر  صفر   ٢٦٤ ٦٠٠  ٢٦٤ ٦٠٠  ١٢  )١-مد(أمني تنفيذي نائب   ١١٠٢  
  صفر  صفر    ١٧٨ ٢٨٨  ١٧٨ ٣٠٠  ١٢  )٥-ف(موظف قانوين أقدم   ١١٠٣  
) ٥-ف ( أقدمموظف شؤون علمية ١١٠٤  

 ٩٩ ٠٠٠ ٩٩ ٠٠٠ ٦ ٩٩ ٠٠٠ ٩٩ ٠٠٠ ٦ )اتفاقية فيينا معبالتقاسم (

 تدفع من برنامج) (٤- ف(موظف إداري  ١١٠٥  
 صفر صفر  صفر صفر   )األمم املتحدة للبيئة

 ) بياناتمدير قاعدة (موظف برنامج  ١١٠٦  
  )٣-ف(

  صفر  صفر    ١٣٠ ٠٠٠  ١٣٠ ٠٠٠  ١٢

 ١١٩ ٤٩٩ ١٢٢ ٥٠٠ ١٢ صفر صفر  )٣- ف) (اتصاالت ومعلومات(موظف برنامج  ١١٠٧  
  صفر  صفر    ١٣٤ ٨٥٤  ١٣٥ ٠٠٠  ١٢  )٣- ف) (رصد وامتثال(وظف برنامج م  ١١٠٨  
 ٣٥٠ ٧٢٦ ٣٥٣ ٧٢٧  ٩٣٨ ٩٦٨ ٩٣٩ ١٢٦   اموع ١١٩٩ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

           
       الدعم اإلداري ١٣٠٠ 
 ١٩ ٥٦٦ ٢٠ ٠٠٠ ٦ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٦ )٧-ع.خ(مساعد إداري  ١٣٠١  
  صفر  صفر    ٢٤ ٩٩١  ٢٥ ٠٠٠  ١٢  )٦-ع.خ(مساعد شخصي   ١٣٠٢  
 تدفع من( )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٣  

 )اتفاقية فيينا
 ٢٣ ٤٠٨ ٢١ ١٠٠ ١٢ صفر صفر  

 ١٥ ٧٦٤  ١٦ ٥٠٠ ٦  ١٦ ٥٠٠ ١٦ ٥٠٠  ٦  )٦-ع.خ (شخصيمساعد  ١٣٠٤  
 ١٤ ٨٥٧ ١٥ ٣٠٠ ٦ ١٥ ٣٠٠ ١٥ ٣٠٠  ٦  )٦-ع.خ(مساعد برنامج  ١٣٠٥  
  صفر  صفر    ٢٣ ٠٠٠  ٢٤ ٠٠٠  ١٢  )٤-ع.خ(موظف وثائق   ١٣٠٦   
  صفر  صفر    ٣٩ ٥٥٦  ٣٩ ٦٠٠  ١٢  )٧-ع.خ(مساعد بيانات   ١٣٠٧   
تدفع من ) (٦-ع.خ(مساعد برنامج   ١٣٠٨   

  صفر صفر   صفر  صفر   )اليونيب

  مساعد لشؤون النقل واإلمداد  ١٣٠٩  
 )تدفع من اليونيب) (٣ - ع.خ(

 صفر صفر  صفر صفر 

 ١٩ ٩٣٩  ٢١ ٠٠٠ ١٢  صفر صفر    )٦-ع.خ( ثنائي اللغةأقدم  سكرتري ١٣١٠  
  صفر  صفر   ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   ؤقتةاملساعدة امل  ١٣٢٠  
اجتماعات  -تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢١  

  صفر  صفر    ٤٤٦ ٦٠٤  ٤٥٠ ٠٠٠    فتوح العضويةاملالفريق العامل 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

الجتماعات  ا- تكاليف خدمة املؤمترات  ١٣٢٢  
بالتقاسم (التحضريية واجتماعات األطراف 

 )كل ثالث سنواتاتفاقية فيينا  مع
 ٢٠٨ ٠٠٠ ٢١٠ ٠٠٠  ٣٤٤ ٧١٧  ٣٥٠ ٠٠٠ 

اجتماعات  -يف خدمة املؤمترات تكال  ١٣٢٣  
  صفر  صفر    ٩٩ ٧٩٣  ١٠٠ ٠٠٠    أفرقة التقييم

 ١٦ ٠٣٧ ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠  كتبامل اجتماعات -  تكاليف خدمة املؤمترات ١٣٢٤  
اجتماعات  -تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٥   

   التنفيذجلنة
  صفر  صفر    ٩٦ ٨٩١  ١١١ ٢٠٠  

 اجتماعات - تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٦  
  صفر  صفر    ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    املشاورات غري الرمسية لربوتوكول مونتريال

اجتماع مديري  –تكاليف خدمة املؤمترات   ١٣٢٧  
  ٢٩ ٧٦٥ ٣١ ٩٥٠  صفر  صفر   العلوم

 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠  صفر صفر   أنشطة الترويج حلماية طبقة األوزون ١٣٢٨  
ر فريق حلقة عمل تنظمها األمانة بشأن تقري  ١٣٢٩  

الفريق /التكنولوجيا والتقييم االقتصادي
  احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

  صفر  صفر   صفر  صفر 

 ٣٥٧ ٣٣٧ ٣٦٥ ٨٥٠  ١ ١٧٢ ٥٢١ ١ ١٩٦ ٦٠٠  اموع  ١٣٩٩  

إمجايل تكاليف املوظفني والتكاليف     
  األخرى املتعلقة بشؤون املوظفني

 ٧٠٨ ٠٦٣ ٧١٩ ٥٧٧  ٢ ١١١ ٤٩٠ ٢ ١٣٥ ٧٢٦ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

            اخلرباء االستشاريون ١٢٠٠ 
املساعدة يف إبالغ البيانات وحتليلها   ١٢٠١  

  صفر  صفر   ٢٠ ٠٨٧  ٤٠ ٠٠٠   والترويج لتنفيذ الربوتوكول

  صفر  صفر   ٢٠ ٠٨٧  ٤٠ ٠٠٠   اموع  ١٢٩٩  
           
رسائل التفاهم /مذكرات التفاهم(عقود من الباطن   ٢٢٠٠ 

  )مع املنظمات الداعمة
      

 صفر صفر  صفر صفر   دراسة عن نظم تتبع املواد املستنفدة لألوزون  ٢٢٠١   
 صفر صفر  صفر صفر   اموع  ٢٢٩٩   
 صفر صفر صفر ٢٠ ٠٨٧ ٤٠ ٠٠٠   إمجايل اخلدمات التعاقدية     

           
        السفر يف مهام رمسية ١٦٠٠ 
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢٠٣ ٥٩٣  ٢١٠ ٠٠٠  سفر املوظفني يف مهام رمسية ١٦٠١  
  صفر  صفر   ١٥ ٠٠٠  ١٥ ٠٠٠   سفر موظفي خدمة املؤمترات يف مهام رمسية  ١٦٠٢  
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢١٨ ٥٩٣ ٢٢٥ ٠٠٠  اموع ١٦٩٩ 
 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠  ٢١٨ ٥٩٣  ٢٢٥ ٠٠٠  إمجايل تكاليف السفر 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

         
        نفقات التشغيل

      تكاليف مشاركة البلدان النامية ٣٣٠٠ 
  صفر  صفر    ٣١٣ ٨١٩  ٥٠٠ ٠٠٠    اجتماعات فريق التقييم  ٣٣٠١  
 )٤٨٣( صفر  ٣٤٩ ٨٠٤ ٤٠٠ ٠٠٠   االجتماعات التحضريية واجتماعات األطراف ٣٣٠٢  
  صفر  صفر   ٢٩٦ ٩٤٨  ٣٠٠ ٠٠٠   فتوح العضويةاملاجتماعات الفريق العامل   ٣٣٠٣  
 ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠  ١١ ٠٧٥  ٢٠ ٠٠٠  اجتماعات املكتب ٣٣٠٤  
  صفر  صفر    ١٠٩ ٩٤٥  ١٢٥ ٠٠٠    ة التنفيذاجتماعات جلن  ٣٣٠٥  
اجتماعات للترويج للربوتوكول بني   ٣٣٠٦  

  صفر  صفر    ٥ ٠١٥  ١٠ ٠٠٠    البلدان غري األطراف

 ١٧٣ ٤٥٦  ١٧٥ ٠٠٠  صفر  صفر  اجتماعات مديري حبوث األوزون ٣٣٠٧  
  )٦٩(  صفر   )٣ ٩٦٤(  صفر   وفورات من التزامات السنوات السابقة  ٣٣٨٨  
 ١٩٢ ٩٠٤ ١٩٥ ٠٠٠ صفر ١ ١٢٧ ٦٤٢  ١ ٣٥٥ ٠٠٠   اموع ٣٣٩٩ 

            
           تشغيل املعدات وصيانتها ٥١٠٠ 
 معبالتقاسم (صيانة املعدات وغريها  ٥١٠١  

  ٩ ٦٧٩ ١٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   )اتفاقية فيينا

  ٩ ٦٧٩ ١٠ ٠٠٠   ٢٠ ٠٠٠  ٢٠ ٠٠٠   اموع ٥١٩٩ 
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

           تكاليف إعداد التقارير ٥٢٠٠ 
  ٦ ٢٩٣ ٧ ٥٠٠   ٣٧ ٧٩٤  ٥٠ ٠٠٠   إعداد التقارير ٥٢٠١  
  ١٠ ٠٠٠ ١٥ ٠٠٠   ١٤ ٩٩٩  ١٥ ٠٠٠   )أفرقة التقييم التقنيةرير اتق(إعداد التقارير  ٥٢٠٢  
  صفر صفر   ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠   )التوعية بالربوتوكول(إعداد التقارير  ٥٢٠٣  
  ١٦ ٢٩٣ ٢٢ ٥٠٠   ٥٧ ٧٩٣  ٧٠ ٠٠٠   اموع ٥٢٩٩ 
           متنوعةمصروفات  ٥٣٠٠ 
  ١٩ ١٠١ ٢٥ ٠٠٠   ٣١ ٦٣٨  ٤٠ ٠٠٠   االتصاالت ٥٣٠١  
  ٢٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠   ٢٤ ٣٤٢  ٥٠ ٠٠٠   )شحن الوثائق(نفقات الشحن  ٥٣٠٢  
  صفر  صفر    ٢ ٩٧٠  ٦ ٥٠٠    التدريب  ٥٣٠٣  
  ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠   ٣ ٨٧٥  ١٠ ٠٠٠   )ألوزونلعاملي لااليوم (مصروفات أخرى  ٥٣٠٤  
  ٤٤ ١٠١ ٥٠ ٠٠٠   ٦٢ ٨٢٥  ١٠٦ ٥٠٠   اموع ٥٣٩٩ 
           الضيافة  ٥٤٠٠ 
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٤ ٨٣٢  ١٥ ٠٠٠   الضيافة  ٥٤٠١   
  ١٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠   ١٤ ٨٣٢  ١٥ ٠٠٠   اموع  ٥٤٩٩   
  ٢٤      ٤ ١٢٢      تقلبات أسعار الصرفخسائر نامجة عن     
  ٢٧٣ ٠٠١  ٢٨٧ ٥٠٠    ١ ٢٨٧ ٢١٥  ١ ٥٦٦ ٥٠٠   إمجايل نفقات التشغيل   
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

               املقتنيات
           ) دوالر١ ٥٠٠بنود تقل عن (لكة هتساملعدات امل  ٤١٠٠ 
بالتقاسم (لكة متنوعة هتسممواد بنود   ٤١٠١   

  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠    ١١ ٣٧٦  ١٧ ٠٠٠    )اتفاقية فيينا مع

  ٩ ٠٠٠  ٩ ٠٠٠    ١١ ٣٧٦  ١٧ ٠٠٠  اموع ٤١٩٩   
                
           )مقتنيات (غري مستهلكةمعدات   ٤٢٠٠ 
  صفر  صفر    ٤ ٣١١  ٥ ٠٠٠    كمبيوترات شخصية وملحقاا  ٤٢٠١   
  ٥ ٠٠٠  ٥ ٠٠٠    صفر  صفر    كمبيوتر نقالةأجهزة   ٤٢٠٢   
أجهزة سريفر (أجهزة مكتبية أخرى   ٤٢٠٣   

    ) اخل،وسكانر، فاكس
٤ ٧١٢  ٥ ٠٠٠   ٥ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠  

  صفر  صفر   ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠    أجهزة تصوير مستندات  ٤٢٠٤   
  ٩ ٧١٢ ١٠ ٠٠٠   ١٩ ٣١١  ٢٠ ٠٠٠   اموع  ٤٢٩٩   
           مباين املكاتب  ٤٣٠٠ 
 معبالتقاسم (إجيارات مباين املكاتب  ٤٣٠١   

 )اتفاقية فيينا
 ١٧ ٥٠٠ ١٧ ٥٠٠  ٣٠ ١٩٠ ٣٣ ٦٠٠ 

 ١٧ ٥٠٠ ١٧ ٥٠٠  ٣٠ ١٩٠ ٣٣ ٦٠٠  اموع ٤٣٩٩   
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  يالبروتوكول مونتر  عمل/شهر    
لعام امليزانية املعتمدة 

٢٠٠٨  
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
 ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
  )ةمريكياأل

  ة فيينااتفاقي  عمل/شهر
امليزانية املعتمدة 

  ٢٠٠٨لعام 
 اتدوالربال(

  )ةمريكياأل

املصروفات الفعلية 
  ٢٠٠٨لعام 

 اتدوالربال(
 )ةمريكياأل

                
  ٣٦ ٢١٢  ٣٦ ٥٠٠   ٦٠ ٨٧٧  ٧٠ ٠٠٠   قتنياتإمجايل تكاليف امل   

  ١ ٠٤٧ ٢٧٦ ١ ٠٧٣ ٥٧٧   ٣ ٦٩٨ ٢٦٢  ٤ ٠٣٧ ٨٢٦   للمشروعالتكاليف الكلية املباشرة  ٩٨
  ١٣٦ ١٤٣ ١٣٩ ٥٦٥   ٤٨٠ ٢٣٨  ٥٢٤ ٩١٦   ) يف املائة١٣(تكاليف دعم الربنامج  

  ١ ١٨٣ ٤١٩ ١ ٢١٣ ١٤٢   ٤ ١٧٨ ٥٠٠  ٤ ٥٦٢ ٧٤٢   )مبا يف ذلك تكاليف دعم الربنامج(اموع الكلي  ٩٩

__________________  


