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المبلية لجنة  

والثالثىى بؼذ الوائة التاسؼةالذورة   

2011َىًُى/حشَزاى  1 -أَار/اَىه 30روها،   

 تقزَز الوذَز التٌفُذٌ ػي استخذام الوساهوات واإلػفاءات هي التكالُف

()س( هي الالئحة الؼاهة4-والثالثة ػشزة 4-الوادتاى الثاًُة ػشزة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يرجي توجيو أً أسئلة تقنية تتعلق بمحتوى ىذه الوثيقة إلي:

Pedro Guazo السُذ 

الوالُة والخشاًة الشؤوىهذَز   

 بزًاهج األغذَة الؼالوٍ
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 هلخص

وجلر   لجٌرة الوالُرة وال  هري الالئحرة الؼاهرة، تقرذم الوؼلىهرات  لرً        4-ػشرزة الثالثرة  و 4-الثاًُة ػشرزة وفقا للوادتُي 

هري الالئحرة الؼاهرة(      4-الثاًُة ػشزة( استخذام الوىارد الٌقذَة غُز الوقُذة لشزاء السلغ )الوادة 1التٌفُذٌ بشأى: 

 تورز اقتاراداتها  ( الوساهوات الوقذهة فٍ شكل سلغ أو خذهات فقر،، هري حكىهرات الالرذاى الٌاهُرة، والالرذاى الترٍ        2

 هرري الالئحررة الؼاهررة(   )ه(  4- الثالثررة ػشررزة ، والجهررات الواًحررة األخررزي غُررز التقلُذَررة )الوررادة     اًتقالُررةبوزحلررة 

 4- الثالثة ػشزةلوااشزة للوساهوات الؼٌُُة لتغطُة تكالُف الذػن الوااشزة )الوادة (  ػفاءات تكالُف الذػن غُز ا3

 )و( هي الالئحة الؼاهة(.

 

 

 التىجُهات الوطلىبة هي لجٌة الوالُة

  اإلعالمية بيذه الوثيقةيرجي مه لجنة المبلية أن تحيط علمًب. 

 هشزوع الوشىرة

تقزَز " ػلوًا بالىثُقةلجٌة الوالُة  تحُ،، لازًاهج األغذَة الؼالوٍ األساسٍالٌظام وفقًا للوادة الزابؼة ػشزة هي 

)س( 4-والثالثة ػشزة 4-الوادتاى الثاًُة ػشزة) الوذَز التٌفُذٌ ػي استخذام الوساهوات واإلػفاءات هي التكالُف

 .هي الالئحة الؼاهة(
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 الوجلس التٌفيذي

 الذورة السٌىيت
 

 01/6/1100-6روهب، 

 

مسائل الموارد 
 والمالية والميزانية

 األعمال جذول مه 6 البىذ

 

 

 

 

 

 

 

 للعلم* 

 المساهماث استخذام عه التىفيذي المذير تقرير
                         التكاليف مه واإلعفاءاث

( ز)4-عشرة والثالثت 4-عشرة الثاويت المادتان)
 (العامت الالئحت مه

 

 

 

 

 

 

* ٚفمًب ٌمشاساد اٌّجٍظ اٌزٕف١زٞ ثشأْ اٌزغ١١ش ٚاإلداسح اٌزٟ اػزّذد فٟ اٌذٚسح اٌغ٠ٕٛخ ٚاٌذٚسح 

 اإلحبطخ ٠ٕجغٟ ػذَ ِٕبلشزٙب إاّل، فإْ اٌّٛضٛػبد اٌّمذِخ ٌٍّجٍظ ٌٍؼٍُ 0222ٚاٌؼبد٠خ اٌثبٌثخ ٌؼبَ 

ػٍٝ إرا طٍت أحذ أػضبء اٌّجٍظ رٌه رحذ٠ذًا لجً ثذا٠خ اٌذٚسح ٚٚافك سئ١ظ اٌّجٍظ ػٍٝ اٌطٍت 

 االعزخذاَ اٌغ١ٍُ ٌٛلذ اٌّجٍظ. أعبط أْ إٌّبلشخ رزفك ِغ

 على وثائق اجمللس التنفيذي  االطالع طبعت هذه الوثيقة يف عدد حمدود من النسخ. ميكن

 (http://www.wfp.org/eb)نرتنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىيف صفحة برنامج األغذوة العاملي 
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 مذكزة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 هقذهت للوجلس التٌفيذي للعلنالىثيقت هذٍ 

ٝ  رزؼٍك ثّحزوٜٛ ٘وزٖ اٌٛق١موخ    أعئٍخ ف١ٕخٌذ٠ُٙ لذ رىْٛ رذػٛ األِبٔخ أػضبء اٌّجٍظ اٌز٠ٓ  االرصوبي ثّوٛيفٟ    إٌو

 ّجٍظ اٌزٕف١زٞ ثفزشح وبف١خ.اٌ اجزّبعلجً اثزذاء  رٌهأْ ٠زُ  ٠ٚفضًأدٔبٖ،  اٌّزوٛس٠ٓثشٔبِج األغز٠خ اٌؼبٌّٟ 

 اٌزمبس٠ش اٌّب١ٌخ: دائشحِذ٠ش  G. Craig اٌغ١ذ -0202066513سلُ اٌٙبرف: 

 
 ُ رزؼٍوك   أعوئٍخ إْ وبٔوذ ٌوذ٠ىُ    ،اٌّوترّشاد ٛحوذح دوذِبد   ٌ خاإلداس٠و  حاٌّغوبػذ  ، I. Carpitellaثبٌغو١ذح  االرصوبي  ٠ّىوٕى

 .(2645-066513)ػٍٝ اٌٙبرف سلُ: ثإسعبي اٌٛقبئك اٌّزؼٍمخ ثأػّبي اٌّجٍظ اٌزٕف١زٞ ٚرٌه 
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هشزوع القـزار


 
 

 

-اٌثب١ٔخ ػششح)اٌّبدربْ  ٠ح١ط اٌّجٍظ ػٍّب ثبٌٛق١مخ "رمش٠ش اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ػٓ اعزخذاَ اٌّغبّ٘بد ٚاإلػفبءاد ِٓ اٌزىب١ٌف

 (.WFP/EB.A/2011/6-H/1)ص( ِٓ اٌالئحخ اٌؼبِخ(" ) 2-ٚاٌثبٌثخ ػششح 2

 

                                                      
 اٌمشاس إٌٙبئٟ اٌزٞ اػزّذٖ اٌّجٍظ، ٠شجٝ اٌشجٛع إٌٝ ٚق١مخ اٌمشاساد ٚاٌزٛص١بد اٌصبدسح فٟ ٔٙب٠خ اٌذٚسح.طالع ػٍ٘زا ِششٚع لشاس، ٌٚال ٝ 
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 الوقذهت

 ِووٓ اٌالئحووخ اٌؼبِووخ، رمووذَ اٌّؼٍِٛووبد إٌووٝ اٌّجٍووظ اٌزٕف١ووزٞ ثشووأْ:   2-اٌثبٌثووخ ػشووشحٚ 2-اٌثب١ٔووخ ػشووشحٚفمووب ٌٍّووبدر١ٓ   -1

( اٌّغبّ٘بد اٌّمذِخ فٟ 0ِٓ اٌالئحخ اٌؼبِخ(؛  2-اٌثب١ٔخ ػششح( اعزخذاَ اٌّٛاسد إٌمذ٠خ غ١ش اٌّم١ذح ٌششاء اٌغٍغ )اٌّبدح 1

، ٚاٌجٙوبد اٌّبٔحوخ   أزمب١ٌوخ ثّشحٍوخ   رّوش الزصوبدارٙب  ٍوذاْ اٌزوٟ   أٚ دذِبد فمط، ِٓ حىِٛوبد اٌجٍوذاْ إٌب١ِوخ، ٚاٌج    شىً عٍغ

( إػفووبءاد رىووب١ٌف اٌووذػُ غ١ووش اٌّجبشووشح     3ِووٓ اٌالئحووخ اٌؼبِووخ(؛   )٘(  2- اٌثبٌثووخ ػشووشح األدووشٜ غ١ووش اٌزم١ٍذ٠ووخ )اٌّووبدح    

 )ٚ( ِٓ اٌالئحخ اٌؼبِخ(. 2- اٌثبٌثخ ػششح)اٌّبدح  ٌٍّغبّ٘بد اٌؼ١ٕ١خ ٌزغط١خ رىب١ٌف اٌذػُ اٌّجبششح

هي الالئحت  4-الثبًيت عشزة)الوبدة هي البلذاى الٌبهيت استخذام الوىارد الٌقذيت غيز الوقيذة لشزاء السلع 

 العبهت(

ٞ     2-ٚفمب ٌٍّبدح اٌثب١ٔخ ػششح  -0 ِغوتٚال ػوٓ رحم١وك االعوزخذاَ األِثوً ٌٍّوٛاسد        ِٓ اٌالئحخ اٌؼبِوخ، ٠ىوْٛ اٌّوذ٠ش اٌزٕف١وز

اٌّزبحخ ِٓ عٍغ ٚأِٛاي ٔمذ٠خ ٚدذِبد ِالئّخ، ٌٚٙزٖ اٌغب٠خ ٠جٛص ٌٗ أْ ٠غزخذَ اٌّٛاسد إٌمذ٠خ دْٚ رم١١ذ فوٟ شوشاء اٌغوٍغ    

عوزخذاَ اٌّوٛاسد   ٘وزٖ اٌٛق١موخ ا  رزٕوبٚي  ٍٚوظ.  رمش٠شا ثٙزٖ اٌّشوزش٠بد إٌوٝ اٌّج  ِٓ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ، لذس اإلِىبْ، ػٍٝ أْ ٠مذَ 

 .اٌجشاِج االّٔبئ١خإٌمذ٠خ غ١ش اٌّم١ذح فٟ فئخ 

ً )أِش٠ىوٟ   ١ٍِوْٛ دٚالس  30.0، ثٍغ حجُ اٌّٛاسد إٌمذ٠خ غ١ش اٌّم١ذح اٌّزبحوخ  0212ٚفٟ ػبَ   -3 ١ٍِوْٛ دٚالس   23 ِمبثو

ٟ  ١ٍِوْٛ دٚالس  34.2)أِش٠ىوٟ   ١ٍِوْٛ دٚالس  32.3اعزخذَ ِٕٙب  (،0220فٟ ػبَ أِش٠ىٟ  ٟ  أِش٠ىو َ  فو  73 أٞ (0220 ػوب

 4.0 اٌّزمذِوخ اٌجٍوذاْ  ٚاعوزخذَ فوٟ اٌّشوزش٠بد ِوٓ      .ٌششاء عٍغ ِٓ اٌجٍذاْ إٌب١ِخ (0220 ػبَ فٟ اٌّبئخ فٟ 70) فٟ اٌّبئخ

ٚرووشد (. 0220 ػووبَ فووٟ اٌّبئووخ فووٟ 17فووٟ اٌّبئووخ ) 13 أٞ( 0220فووٟ أِش٠ىووٟ ١ٍِووْٛ دٚالس  3.4) أِش٠ىووٟ دٚالس ١ٍِووْٛ

 .1 سلُ فبص١ً رٌه فٟ اٌجذٚير

ػٓ ِشزش٠بد اٌغٍغ ِٓ اٌجٍذاْ إٌب١ِوخ   اٌّؼٍِٛبداٌّض٠ذ ِٓ ( WFP/EB.A/2011/4)٠ٚزضّٓ رمش٠ش األداء اٌغٕٛٞ   -2

 .اٌجشاِجفئبد ٟ إطبس ج١ّغ ج١ّغ اٌّٛاسد إٌمذ٠خ ٚف ثبعزخذاَ
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هي  3-الثبًيت عشزةللوبدة  ز الوقيذة لشزاء السلع وفقًب: استخذام الوىارد الٌقذيت غي0الجذول 

 ()ببلذوالر األهزيكيفئت البزاهج اإلًوبئيت  – 1101الالئحت العبهت في عبم 

 البلذاى الوتقذهت البلذاى الٌبهيت جهت الشزاء

 131 419 2 ثٕغالد٠ش 

 ثٍج١ىب 

 

570 609 

 971 311 ثٕٓ

 185 327 ّزؼذدح اٌم١ِٛبداٌث١ٌٛف١ب دٌٚخ  

 530 409 2 ثٛسو١ٕب فبعٛ 

 123 628 وّجٛد٠ب 

 740 253 اٌىب١ِشْٚ 

 وٕذا 

 

677 335 

 اٌذأّشن

 

96 828 

 588 968 ِصش

 فشٔغب 

 

540 227 

 779 764 غٛار١ّبال

 131 793 1 إٌٙذ 

 988 839 1 إٔذ١ٔٚغ١ب 

 إ٠طب١ٌب 

 

520 636 

 619 454 جّٙٛس٠خ الٚ اٌذ٠ّمشاط١خ اٌشؼج١خ

 646 239 غشمشِذ 

 521 160 2 ِبالٚٞ 

 812 206 3 ِب١ٌض٠ب 

 035 163 ِبٌٟ  

 913 927 2 ١ٔجبي 

 ٌٕ٘ٛذا 

 

91 600 

 782 297 1 ثبوغزبْ

 االرحبد اٌشٚعٟ 

 

890 427 

 549 20 اٌغٕغبي

 830 551 3 جٕٛة أفش٠م١ب 

 667 44 عشٞ الٔىب 

 597 4 اٌغٛداْ 

 رشو١ب 

 

946 568 

 874 277 أٚغٕذا

 117 101 5 أٚوشا١ٔب  

 644 658 جّٙٛس٠خ رٕضا١ٔب اٌّزحذح 

 اٌٛال٠بد اٌّزحذح األِش٠ى١خ 

 

879 096 
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هي  3-الثبًيت عشزةللوبدة  ز الوقيذة لشزاء السلع وفقًب: استخذام الوىارد الٌقذيت غي0الجذول 

 ()ببلذوالر األهزيكيفئت البزاهج اإلًوبئيت  – 1101الالئحت العبهت في عبم 

 البلذاى الوتقذهت البلذاى الٌبهيت جهت الشزاء

 261 2 ف١ذ ٔبَ

 561 867 2 صاِج١ب 

 327 213 5 592 695 34 الوجوىع 

 919 908 39 1101الوجوىع الكلي 

 13 87 1101الٌسبت الوئىيت 

 381 543 7 969 433 35 1112الوجوىع 

 350 977 42 1112وجوىع الكلي ال

 18 82 1112الٌسبت الوئىيت 

 

حكىهبث البلذاى الٌبهيت والبلذاى التي توز اقتصبداتهب بوزحلت اًتقبليت والجهبث الوبًحت غيز هسبهوبث 

 التقليذيت األخزي

ٚاٌجٙوبد اٌّبٔحوخ غ١وش اٌزم١ٍذ٠وخ      ،ش الزصبدارٙب ثّشحٍخ أزمب١ٌخٚاٌجٍذاْ اٌزٟ رّ ،ث١ش ِٓ حىِٛبد اٌجٍذاْ إٌب١ِخلبَ اٌى  -4

ِوٓ  )٘(  2-اٌثبٌثوخ ػشوشح  ثّٛجوت اٌّوبدح   أٚ دوذِبد   ِٓ دوالي ِغوبّ٘بد ػ١ٕ١وخ    البزًبهجدػّٙب ٌؼ١ٍّبد  ثّٛاصٍخ األدشٜ

ً )فوٟ إطوبس رشر١جوبد اٌزٛأِوخ     أِش٠ىٟ دٚالس  ١ٍِْٛ 22.0غبّ٘بد ٘زٖ اٌّ، ثٍغذ ل١ّخ 0212فٟ ػبَ . ٚاٌالئحخ اٌؼبِخ  ِمبثو

ٗ . (0220فووٟ ػووبَ  أِش٠ىووٟ دٚالس١ٍِووْٛ  82.7 ١ٍِووْٛ  01.3 ٚلبثووً اٌّغووبّ٘بد اٌؼ١ٕ١ووخ اٌغووٍؼ١خ ِغووبّ٘بد ٔمذ٠ووخ ثّووب ل١ّزوو

ٜ   ِوٓ  دٚالس أِش٠ىٟ  َ  أِش٠ىوٟ   دٚالس١ٍِوْٛ   34.8) جٙوبد ِبٔحوخ أدوش ٟ  دٚالس١ٍِوْٛ   11.7ٚ( 0220 فوٟ ػوب ِوٓ   أِش٠ىو

ٌّغوبّ٘بد  ا رّوٕ  ٌزٍوه  ٌٚوُ  . (١ٍِ0220ْٛ دٚالس أِش٠ىوٟ فوٟ ػوبَ     4.0) ٌجٙبد اٌّبٔحخ إٌبشئخصٕذٚق ِمبثٍخ ِغبّ٘بد ا

 .0212ٚ 0220ٟ فٟ ػبِأٞ إػفبءاد ِٓ رىب١ٌف اٌذػُ اٌّجبششح 
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 1101هي الالئحت العبهت في عبم )ه(  3-الثبلثت عشزةبوىجب الوبدة  : الوسبهوبث الوقذهت1الجذول 

 ()ببلذوالر األهزيكي

 السلع/الخذهبث يوتق هت الوبًحتالج

 :الووىلت هي تكبليف الذعن غيز الوببشزة والتكبليف األخزي

 جهبث هبًحت أخزي
صٌذوق هقببلت هسبهوبث الجهبث 

الوبًحت الٌبشئت
*

 

  000 000 1  243 41 825 030 1 اٌجضائش

1 030 825 1 036 963    

1 924 150 864 939    

2 061 650 1 408 012    

2 099 150 820 693    

1 030 825 576 342    

1 030 825 787 948    

1 961 650 1 180 419    

    095 935 000 166 1 ثٕغالد٠ش

1 129 960 906 207    

984 316   1 000 000  

  827 998   500 607 وٛثب

517 500   505 427  

  649 959  339 715 000 640 1 اٌؼشاق

  603 426  425 973  163 581 4 و١ٕ١ب

1 198 195    849 263  

 231 798 3 000 900  925 105 6 ِبالٚٞ

    737 1  456 اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ

 663 215  579 934  179 675 2 اٌغٛداْ

   942 719  666 601 رب٠ٍٕذ

644 769  1 000 000    

644 769  1 000 000    

625 989  970 874   

3 582 047  5 555 556    

1 290 000    2 000 718  

  380 754 11  311 329 21  333 165 40 1101هجوىع 

  444 852 5  104 568 35  879 762 60 1112هجوىع 

 ِٛي صٕذٚق ِمبثٍخ ِغبّ٘بد اٌجٙبد اٌّبٔحخ إٌبشئخ اٌزىب١ٌف اٌّشرجطخ ثزٍه اٌّغبّ٘بد.* 
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الثبلثت الذعن الوببشزة )الوبدة تكبليف بث الوىظفيي الوقذهت هي الجهبث الشزيكت االحتيبطيت هي خذهإعفبء 

 )و( هي الالئحت العبهت( 4-عشزة

ٚ            البزًابهج ارغؼذ ػ١ٍّوبد    -8 فوٟ  ِوٓ دوالي دوذِبد اٌّوٛيف١ٓ اٌؼ١ٕ١وخ اٌزوٟ عوبّ٘ذ ثٙوب اٌجٙوبد اٌشوش٠ىخ االحز١بط١وخ. 

ٓ  ثٍوووغ ِجّوووٛع 0212 ِال٠ووو١ٓ دٚالس أِش٠ىوووٟ ِوووٓ   0ِمبثوووً  ١ٍِوووْٛ دٚالس أِش٠ىوووٟ 17.7 اٌّغوووبّ٘بد اٌؼ١ٕ١وووخ ثوووبٌّٛيف١

ٟ  دٚالس١ٍِوْٛ   1.3ٚثٍغ ِجّٛع ل١ّخ اإلػفوبءاد ِوٓ رىوب١ٌف اٌوذػُ غ١وش اٌّجبشوشح        .0220اٌّغبّ٘بد فٟ ػبَ  فوٟ   أِش٠ىو

غوت اٌجٙوخ اٌّبٔحوخ ٚاٌجٍوذ     رفبصو١ً رٌوه ثح   3ٚي ٠ٚجو١ٓ اٌجوذ   .0220دٚالس أِش٠ىوٟ فوٟ ػوبَ     55832.0ِمبثً  0212ػبَ 

 .اد ِٓ رىب١ٌف اٌذػُ غ١ش اٌّجبششحٚاإلػفبء اٌّزٍمٟ ٚاٌم١ّخ

: إعفبءاث تكبليف الذعن غيز الوببشزة الوتعلقت بتكبليف الذعن الوببشزة بوىجب الوبدة الثبلثت 2الجذول 

 )ببلذوالر األهزيكي( 1101)و( هي الالئحت العبهت في عبم  3-عشزة

 القيوت الوتلقيالبلذ  الجهت الوبًحت
تكبليف الذعن غيز 

 الوببشزة الوعفبة

 004 10 920 142 ٘ب٠زٟ  (وبٔبد٠ُاالحز١بطٟ اٌّذٟٔ اٌىٕذٞ )ِٕظّخ 

 113 64 906 915 ٘ب٠زٟ (نٚوبٌخ إداسح حبالد اٌطٛاسئ )اٌذأّش

 116 10 508 144 ٘ب٠زٟ ِجٍظ اٌالجئ١ٓ اٌذأّشوٟ

 038 5 968 71 ١ٔجبي

 235 5 790 74 اٌصِٛبي

 626 5 367 80 اٌغٛداْ

 969 5 272 85 أٚغٕذا

 909 10 836 155 ٘ب٠زٟ  ٌخذِبد اإلٔمبر خاٌشاثطخ اإلعز١ٔٛ

 100 427 1 ٘ب٠زٟ  ِشوض إداسح األصِبد )فٍٕٕذا(

 "اٌّؼٛٔخ ا٠٢شٌٕذ٠خثشٔبِج "

 890 40 142 584 إق١ٛث١ب

 479 19 270 278 ٘ب٠زٟ

 302 9 880 132 اٌشئ١غٟ اٌّمش

 637 4 240 66 اٌغٛداْ

 اٌّذ١ٔخ ٚاٌزخط١ط ٌحبالد اٌطٛاسئ اٌحّب٠خإداسح 

 059 139 553 986 1 ٘ب٠زٟ )إٌش٠ٚج(

 ِجٍظ اٌالجئ١ٓ إٌش٠ٚجٟ

 521 6 150 93 جّٙٛس٠خ أفش٠م١ب اٌٛعطٝ

جّٙٛس٠خ اٌىٛٔغٛ 

 611 3 587 51 اٌذ٠ّمشاط١خ 

ٙٛس٠خ وٛس٠ب اٌشؼج١خ جّ

 551 9 440 136 ٌذ٠ّمشاط١خا

 659 16 986 237 إق١ٛث١ب 

 224 29 489 417 ٘ب٠زٟ
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: إعفبءاث تكبليف الذعن غيز الوببشزة الوتعلقت بتكبليف الذعن الوببشزة بوىجب الوبدة الثبلثت 2الجذول 

 )ببلذوالر األهزيكي( 1101)و( هي الالئحت العبهت في عبم  3-عشزة

 القيوت الوتلقيالبلذ  الجهت الوبًحت
تكبليف الذعن غيز 

 الوببشزة الوعفبة

 292 62 889 889 اٌّمش اٌشئ١غٟ

اٌششق األٚعط ٚٚعط 

 156 10 080 145 ٚششق أٚسثب آع١ب

 806 7 517 111 اٌغٛداْ

 540 7 712 107 أٚغٕذا

 730 55 140 796 ا١ٌّٓ

 503 7 190 107 ٘ب٠زٟ زحذح األِش٠ى١خاٌٛال٠بد اٌّ –جٙخ ِبٔحخ دبصخ 

 ٌٕ٘ٛذا –جٙخ ِبٔحخ دبصخ 

 905 4 078 70 غبٔب 

 607 23 242 337 اٌّمش اٌشئ١غٟ

 116 3 509 44 ِٛصاِج١ك

 924 2 765 41 ١ٔىبساغٛا 

 796 5 803 82 اٌفٍج١ٓ

 444 10 195 149 صاِج١ب 

 أعزشا١ٌب –جٙخ ِبٔحخ دبصخ 
 471 27 440 392 ثبوغزبْ

 282 48 745 689 اٌصِٛبي

 391 5 018 77 ٘ب٠زٟ اٌغ٠ٛذ –جٙخ ِبٔحخ دبصخ 

 

 ٚوبٌخ اٌطٛاسئ اٌّذ١ٔخ اٌغ٠ٛذ٠خ

 752 1 027 25 رشبد

جّٙٛس٠خ اٌىٛٔغٛ 

 510 73 140 050 1 اٌذ٠ّمشاط١خ 

 918 1 400 27 إق١ٛث١ب 

 428 238 118 406 3 ٘ب٠زٟ

 619 848 8 إٔذ١ٔٚغ١ب

١ٕ١خ ٚاٌجحش أِش٠ىب اٌالر

 080 11 288 158 اٌىبس٠جٟ 

 261 7 728 103 ِٛصاِج١ك

 421 4 156 63 اٌصِٛبي

 896 8 092 127 اٌغٛداْ

 098 108 250 544 1 أٚغٕذا

 اٌٛوبٌخ اٌغ٠ٛغش٠خ ٌٍز١ّٕخ ٚاٌزؼبْٚ
ّزؼذدح اٌث١ٌٛف١ب دٌٚخ 

 794 11 480 168 اٌم١ِٛبد
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: إعفبءاث تكبليف الذعن غيز الوببشزة الوتعلقت بتكبليف الذعن الوببشزة بوىجب الوبدة الثبلثت 2الجذول 

 )ببلذوالر األهزيكي( 1101)و( هي الالئحت العبهت في عبم  3-عشزة

 القيوت الوتلقيالبلذ  الجهت الوبًحت
تكبليف الذعن غيز 

 الوببشزة الوعفبة

جّٙٛس٠خ اٌىٛٔغٛ 

 219 18 270 260 (اٌذ٠ّمشاط١خ )و١ٕشبعب

 676 21 660 309 ٘ب٠زٟ

 770 23 578 339 اٌّمش اٌشئ١غٟ

 861 293 12 ١ِبّٔبس

 739 1 840 24 طبج١ىغزبْ

 366 10 080 148 عشٞ الٔىب

 932 8 595 127 اٌغٛداْ

 497 70 106 007 1 أٚغٕذا 

 583 1 620 22 ٘ب٠زٟ اٌٛوبٌخ االرحبد٠خ األٌّب١ٔخ ٌإلغبقخ اٌزم١ٕخ

 إداسح اٌز١ّٕخ اٌذ١ٌٚخ )اٌٍّّىخ اٌّزحذح(
 365 7 212 105 ٘ب٠زٟ

 696 8 224 124 ثبوغزبْ

 484 320 1 058 864 18 1101هجوىع 

 255 634 791 060 9 1112هجوىع 
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