
 IT/GB-7/17/Res14 

 

MV393/A 

A 

 
 

 14/2017 القرار

 2019-2018برنامج العمل والميزانية للفترة 
 
 

 إن الجهاز الرئاسي،

 :يستذكرإذ 
أن األجهزة الرئاسيي مل ظمة مل األية مل لالزعا مل  ق  رعأ أن ون ن اظهاةقة القلل مل لو  اعا ال عاة مل المتاو مل لذية مل  )أ(

 لالزعا مل من أنشطمل اظمة مل اليت حتةى باأللل  مل؛
وهز ز األجهزة لاالوفا  اأ اإللزام مل حب ث وت تّع بققع أكرب من السوطاأ لو مة مل  ق ألصى بي "أن اظؤمتر الهام  )ب(

 "؛اظال مل لاإلااع مل ااخل إطاع اظمة مل لحب ث وهت ق  وى  قٍع أكرب يف الت   ل الةايت من أ ضائها
 وإذ يُدِرك أن:

 تهز ز؛مل من الم   لالحامسةي اآلن يف مرحومل القلل مل اظهاةقة  )أ(
بت فُّر م اعا كاف مل يف ال  ت اظماسيييييييي  يف إطاع اظ زان مل اإلااع مل األسيييييييياسيييييييي مل  لأن ةةا عةني إجناز برنامج اله ل  )ب(

 لمصقا  تها لفهال تها يف اظستقتل؛القلل مل   ل اظهاةقة بالمستمل إىل ضرلع ًا س ن ن 
 وى حن  ما ة    2019-2018لفرتة السييمتني القلل مل لو هاةقة سيياسيي مل برنامج اله ل لاظ زان مل اإلااع مل األ يعتمد -1

 ةا القراع؛هب 1لاعا يف اظوحق 
لاعا  وى حن  ما ة  )ب( من الالئحمل اظال مل   1 -لو ااة اخلامسييييمل  لفًقا  اإلشيييياع االشييييرتاكاأ جقلل  يعتمد -2

 ةا القراع؛هب 2اظوحق يف 
 
 وققمي اظ اعا اظطو بمل يف اظ زان مل اإلااع مل األساس مل بص غتها اظهَتَ قة؛مج ع األطراف اظتها قة  وى  يحث   -3
اظتها قة اليت مل وقّقم مسييييايفاأ يف فرتة السييييمتني السييييابقمل  أل  ّقمت مسييييايفاأ  قلاة فق   األطراف  يحث   -4

  وى وققمي مسايفاأ لو  زان مل اإلااع مل األساس مل؛
هبةا القراع ل  صيييييي هبا لوحن ماأ لاظؤسيييييسييييياأ  1الضييييي   مل باظوحق  اعاة يف ا رتاحاأ اظشييييياع ع ال يُثني على -5

 إىل و فري الت   ل الالزم لتمف ة ووك اظشاع ع؛ ويدعوهااظاحنمل  
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متها قة لاظمة اأ احلن م مل القلل مل لاظمة اأ يري احلن م مل لالن اناأ  احلن ماأ اليت ل سييييييييييييييت أطرافًا يدعو -6
 ؛  متاش ا مع ل ائح اظمة مل ذاأ الصومليف اظ زان مل اإلااع مل األساس مل ًضاأ األخرى إىل اظسايفمل 

 الالع أمر ني؛ 2 000 000باظسايفمل اظؤ تمل اظقرتحمل من ممة مل األية مل لالزعا مل مبتوغ  يأخذ علمًا -7
 الالع أمر ني؛ 580 000مست ى احت اطي عأس اظال الهامل مبتوغ  يوافق على -8
  سي ططَو  من األطراف اظتها قة اليت 2019-2018مق الق  ة إىل وققمي مسيايفاأ لفرتة السيمتني    أنه يالِحظ -9

مل وسييياة  يف احت اطي عأس اظال الهامل أن وسييياة  بالرصييي ق اظتتّقي الالزم لرفع االحت اطي إىل مسيييت امه اظقرع  مبسيييايفاأ 
 إلااع مل األساس مل؛ط   مل ممفصومل   اللة  وى مسايفاهتا الط   مل يف اظ زان مل ا

أن  هبةا القراع  مطِقرًا 3اظوحق ال اعا يف  2019-2018لفرتة السييييييييييييييمتني  األمانمل م ظفي مالكة نل  وى  يوافق -10
 الرتو تاأ الق  قمل لوت ظ ف مسألمل ختضع لوسوطمل التمف ة مل الهاا مل لذمني؛

طمل اظشيييييياع ع اإلضيييييياف مل من خاع  اظ زان مل اليت  قَّمت بسييييييُّاا وربُّ اأ كترية ألنشييييييلوحن ماأ يعرب عن شككككك ر   -11
الالزممل ألنشييييطمل اظشيييياع ع اظ اعا  جتق قاحلن ماأ إىل  ويدعو  القلل ملو هاةقة لمطة  التشييييغ و مل ا  ا لو  اإلااع مل األسيييياسيييي مل

 ؛2019-2018 يف فرتة السمتنيالقلل مل ومف ة اظهاةقة  جناحاليت ستن ن حامسمل األيف مل الست راع 
 القلل مل م اعا من اظ ظفني لق   أنشيييييييييطمل اظهاةقةما أواحته من حلن ممل إ طال ا  وى  شككككككك ر  الحاريعرب عن  -12

 ؛هالو س ع نطا 
ِطر يف ال  ت اظماسييي  األطراف اظتها قة من التوقان المام مل أل التوقان اليت متّر  يؤك د -13 أنه  متغي  وى األمني أن ُيط

أ  اجت اع  بت فُّر مت  ل ظشييييياعكتها يف ذلك االجت اع من الصيييييمقلي اظشييييياع إل ه يف  ا تصييييياااهتا مبرحومل حت ُّل   تل انهقاا
 ؛اَمح األلل  مل أل ل التوقان من ً   متط قة؛ لإذا كان ةةا الت   ل  قلًاا) ( من الالئحمل اظال مل لو هاة 2 -اظااة السااسمل 

  ا   مشيييييياعكمل التوقان المام ملحسيييييياب م اعا  اجتقأن  وى األطراف اظتها قة لاجلهاأ اظاحنمل األخرى  يشكككككج  -14
  ل طو  من األمني أن  طقعِ  يف اخلطاباأ السيييييم  مل القا  مل 2019-2018الالع أمر ني لفرتة السيييييمتني  700 000مبتوغ 

 إىل وققمي مسايفاأ يف اظ زان مل ا  ة لتققمي أم ال هلةا الغرض؛
لتجق ق اظ اعا اظطو بمل  الذيراض اظَتفق  و ه األمانملحسيييييييياب أن وسيييييييياة  يف  وى األطراف اظتها قة  يشكككككككج  -15

 ؛2019-2018مبا  تفق مع برنامج   وها لوفرتة القلل مل تط  ر األخرى لو هاةقة لالظراحل التمف ة 
لحسياب لذيراض اظتفق  و ها  حسياب األمانمللتمق حاأ م زان مل  يوافق ويمنح بش ل جماعي قبوله الُمَسبَّق -16

لالئحمل اظال مل أل  لفًقا  احلسييييييابني   مشيييييياعكمل التوقان المام مل اليت  ق ومشييييييأ  ن أ  مسييييييايفمل إضيييييياف مل يف ةة ن لق األمانمل
 اظتطّوتاأ اإلااع مل لو مة مل؛

تاأ لة نوه ا  لإىل أن وتُّة الرتو  القلل ملظهاةقة سييييييييييييييا  أمانمل اإىل أن ورا ي الطابع اخلاص حلاظمة مل يدعو  -17
 ؛احلسابنيمن األ تاا اإلااع مل اليت  ق وهرِ ل ووّقي مسايفاأ يف ةة ن  أاىن حقالالزممل لوتقو ل إىل 

بالتزامن مع االجت ا اأ القلل مل إىل األمني أن   اصييييييييييييييل التحث  ن فطرص  قق اجت ا اأ لو هاةقة  يطلب -18
 ؛سائر التنال فونال ف السفر ل وت فري يف األخرى ذاأ الصومل ل
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ها لاسييييييييييييييتُّقام التنوفمل ح ث من فهال مل األكثر السييييييييييييييتل لتحق ق اظ نممل جله اا كل  بةل األمني إىل يطلب -19
 بأنشطته؛ضطالع لال
بشييأن  جقلاًل مبا  شيي ل   2021-2020إىل األمني أن  ققِّم مشييرلع برنامج   ل لم زان مل لفرتة السييمتني  يطلب -20

بشيييييأن  وقر رًايف العوه الثامممل  لأن  ققِّم  م ظفي األمانمل لمشيييييرلع  راع لهرضيييييه ا  وى اجلهاز الرئاسيييييي لومةر ف ه ا مالك
 ؛2019-2018التققُّم احملرز يف اإل راااأ لالمفقاأ  لكةلك أ  وهق الأ  ت  إاخاهلا  وى اظ زان مل خالل فرتة السمتني 

من   وى األ لإىل القلعة الثامممل لوجهاز الرئاسي  تل ستمل أساب ع  إىل األمني أن  ققِّم وقر رًا مالً ا مفّصاًل  يطلب -21
 ,م  ق انهقاا ووك القلعة
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 : 1الملحق 
 المتطلبات من الموارد - 2019-2018برنامج العمل األساسي: فترة السنتين 

 

 
  

جيمباءألف
ة األساسيةوظائف التنفيذ األساسيةوظائف الصيانة األساسية الميزانية اإلداري

All amounts in USD ريكي جميع المبالغ بالدوالر األم
ألف - الموارد البشرية

                             4,696,536                                  -                          4,696,536ألف - 1 مناصب الموظفين القائمة

                                966,497                           406,448                             560,049ألف - 3 تكاليف الخدمات االستشارية األخرى

                             5,663,033                           406,448                          5,265,585مجموع ألف - الموارد البشرية

 باء - االجتماعات
                                770,000                                  -                             770,000باء - 1 الجهاز الرئاسي

                                  32,500                                  -                              32,500باء - 2 المكتب

                                  40,000                                  -                              40,000باء - 3 لجنة االمتثال

                                  40,000                                  -                              40,000باء - 4 فريق الخبراء لتقييم مقترحات المشاريع

                                224,500                           224,500باء - 5 األنشطة ذات الصلة

                          1,107,000                           224,500                             882,500مجموع باء: االجتماعات

جيم - التكاليف األخرى
                                230,000                             30,000                             200,000جيم - 1 سفر الموظفين الرئيسيين في مهام رسمية

                                  65,000                                  -                              65,000جيم - 2 المنشورات واالتصاالت

                                  25,000                                  -                              25,000جيم - 3 اللوازم والمعدات

                                  74,500                             10,000                              64,500جيم - 4 العقود

                                  28,200                               8,200                              20,000جيم -5 تكاليف متنوعة

                                422,700                             48,200                             374,500مجموع جيم: التكاليف األخرى

                             7,192,733                           679,148                          6,513,585مجموع ألف + باء + جيم

                                287,709                             27,166                             260,543دال - خدمات التشغيل العامة

                             7,480,442                           706,314                          6,774,128الميزانية التشغيلية

                                328,827                             42,379                             286,448هاء - تكاليف خدمة المشاريع

                             7,809,269                           748,693                          7,060,576المجموع الكلي

 

                             7,809,269مجموع برنامج العمل األساسي

ناقصا:
زراعة [2,000,000]واو - مساهمة منظمة األغذية وال

                             5,809,269 المبلغ الصافي للتمويل من األطراف المتعاقدة

ة األساسية المقترحة تمويل الميزانية اإلداري
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 المتطلبات من الموارد -2019-2018وظائف الصيانة: فترة السنتين 
 

 وظيفة الصيانة األساسية  

 20-19 مادة المعاهدة

 Add.1 28 ,28 از الرئاسيالرمز المرجعي لوثيقة الجه

 مجموع الت اليف بالدوالر األمري ي الت اليف بالدوالر األمري ي  

     الموارد البشرية -ألف 

 مناصب الموظفين القائمة 1 -ألف 
 4,696,536 4,696,536 وفقا للجدول المعتمد لمالك موظفي األمانة

   504,912 األمني 1مق/

   493,361 (اظتهقا األطراف  لنائ  األمني   المةامكتري اظ ظفني التقم ني) 5-ف

   389,112 )م ظف برامج   الربنامج لاإلااعة( 4-ف

   420,241 )م ظف وقين    و اأ المةام اظتهقا األطراف لالمةام الهاظي لإل الم( 4-ف

   420,241 )م ظف وقين   اسرتاو ج مل الت   ل ل  و اأ صمقلي وقاس  اظمافع( 4-ف

   420,241 )م ظف وقين  الت اصل مع اظاحنني( 4-ف

   420,241 م ظف وقين  الت اصل مع اوفا  مل التم ع الت  ل جي لاظمة اأ األخرى( 4-ف

   346,680 )م ظف وقين  ا   اسرتاو ج مل الت   ل( 3-ف

    )م ظف وقين  االوصال لالت   مل( 3-ف

   346,680 ف لوقاس  اظمافع)م ظف وقين  المةام اظتهقا األطرا 3-ف

   346,680 )م ظف وقين  ا     و اأ المطةط ( 3-ف

    )م ظف وقين  اظال مل لاظ زان مل( 3-ف

   214,848 كاو  ا   إااع   5-ع,خ

   214,848 كاو  ا   اجت ا اأ  5-ع,خ

   184,656 سنروري 4-ع,خ

   167,106 كاو 

 560,049 560,049 ت اليف الخدمات االستشارية 3-ألف

   309,149 ذاأ الصومل الرمس مل لاالجت ا اأص انمل اظهاةقة 

   250,900 االوصاالأ لاخلقماأ التحر ر مل ذاأ الصومل

 5,256,585 5,256,585 مجموع ألف: الموارد البشرية

     األجهزة الرسمية -االجتماعات  -باء 

 770,000 770,000 الجهاز الرئاسي 1-باء 

   50,000 االستشاع  ناخلرباا 

   60,000 الهق ا

   38,000 اله المل اظتها ق مهها  و اً لاله ل اإلضايف

    - السفر )األمانمل(

   7,000 اظشرت اأ ال اسهمل

   10,000 نفقاأ التشغ ل الهاممل

   10,000 اخلقماأ اظشرتكمل اخلاعج مل -نفقاأ التشغ ل الهاممل 
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 وظيفة الصيانة األساسية  

 20-19 مادة المعاهدة

 Add.1 28 ,28 از الرئاسيالرمز المرجعي لوثيقة الجه

 يمجموع الت اليف بالدوالر األمري  الت اليف بالدوالر األمري ي  
خلقماأ اظشرتكمل القاخو مل )الرتمجمل الف ع مل  لالرتمجمل ا -نفقاأ التشغ ل الهاممل 

   595,000 التحر ر مل  لالطتا مل(

      

 32,500 32,500 الم تب 2-باء

 40,000 40,000 لجنة االمتثال 3-باء 

 40,000 40,000 صندوق تقاسم المناف  -فريق الخبراء  4-باء 

 882,500 882,500 مجموع باء: االجتماعات

     الت اليف األخرى -جيم 

 200,000  200,000 سفر الموظفين في مهام رسمية 1 -جيم 

 65,000  65,000 المطبوعات واالتصاالت 2 -جيم 

 25,000  25,000 اللوازم والمعدات 3 -جيم 

     العقود 4 -جيم 

 22,000 22,000 استضافمل االوفاي اظ حق لمقل اظ اا يف مركز األم  اظتحقة القليل لوح ستمل

 42,500 42,500 استضافمل المةام الهاظي لإل الم يف اظمة مل لاستضافمل اظ  ع اإللنرتلين لص انته

 20,000 20,000 ت اليف متنوعة 5 -جيم 

 374,500 374,500 مجموع جيم : الت اليف األخرى

 6,513,585 6,513,585 مجموع ألف + باء + جيم

 260,543 260,543 ألف + باء + جيم( من %4خدمات التشغيل العامة )

 6,774,128 6,774,128 الميزانية التشغيلية

 286,448 286,448 من ميزانية التشغيل بدون مساهمة المنظمة( %6ت اليف خدمة المشاري  ) -هاء 

 7,060,576 7,060,576 الميزانية اإلدارية األساسية

 2,000,000 2,000,000 مساهمة المنظمة -واو 

 5,060,576 5,060,576 لرصيد الذي سيموَّل من األطراف المتعاقدةا



7 IT/GB-7/17/Res14 

 

 المتطلبات من الموارد - 2019-2018وظائف التنفيذ األساسية لفترة السنتين 

   

المرجع

مجال النشاط ذي الصلة

مواد المعاهدة
الرمز المرجعي لوثيقة الجهاز الرئاسي

ألف - الموارد البشرية
                          406,448ألف - 3 تكاليف الخدمات االستشارية األخرى

                          406,448مجموع ألف: الموارد البشرية

باء - االجتماعات
االجتماعات األخرى

5 ذات صلة باألنشطة باء - 
العددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليفالعددالتكاليف

                            40,500           40,500        5          8,100اخلرباء االستشاريون

                              8,000              8,000         1           8,000                 -العقود

--         4--         2--(2+) 2--        2--(3+) 2        41,500السفر - املشاركون

                            36,000            10,000         2           5,000              6,000         2           3,000           20,000        2        10,000السفر - األمانة

                                  -                 -املشرتيات

طباعة(                           140,000            20,000         1         20,000            15,000         2           7,500         105,000        2        52,500نفقات التشغيل العامة )الرتمجة الفورية، والرتمجة التحريرية وال

70,600        -              10,500         5,000           28,000         

                          224,500            28,000            10,000            21,000                 -         165,500مجموع باء: االجتماعات

جيم- التكاليف األخرى
                            30,000جيم - 1 سفر الموظفين األساسيين في مهام رسمية

                                  -جيم - 2 المنشورات واالتصاالت

                                  -جيم - 3 اللوازم والمعدات

                            10,000جيم - 4 العقود

                              8,200جيم - 5 تكاليف متنوعة

                            48,200مجموع جيم: التكاليف األخرى

                          679,148مجموع ألف + باء + جيم

                            27,166دال - خدمات التشغيل العامة )4% من ألف + باء +جيم(

                          706,314الميزانية التشغيلية

                            42,379هاء - تكلفة خدمة المشاريع )6% من الميزانية التشغيلية(

                                                 118,507                                                   81,577                                                   82,681                                                209,070                                                256,858                          748,693المجموع الكلي

242,320                                                197,234                                                78,000                                                   76,960                                                   111,800                                                 

14,538                                                  11,836                                                  4,681                                                     4,617                                                     6,707                                                     

233,000                                                189,648                                                75,000                                                   74,000                                                   107,500                                                 

9,320                                                    7,586                                                    3,000                                                     2,960                                                     4,300                                                     

-                                                        8,200                                                    -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        23,200                                                  -                                                         10,000                                                   15,000                                                   

-                                                        -                                                        -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        10,000                                                  -                                                         -                                                         -                                                         

-                                                        5,000                                                    -                                                         10,000                                                   15,000                                                   

-                                                        -                                                        -                                                         -                                                         -                                                         

67,500                                                  166,448                                                54,000                                                   54,000                                                   64,500                                                   

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

االجتماعات
اجملموع

جميع المبالغ بالدوالر األمريكي

 بناء القدرات والتدريب لتنفيذ النظام المتعدد األطراف
والنظام العالمي لإلعالم

تنفيذ المادة 6 واألحكام ذات الصلة

18,135,13,15 & 1713,1820.55,6,9

67,500                                                  166,448                                                54,000                                                   54,000                                                   64,500                                                   

وظائف التنفيذ األساسية

وظيفة التنفيذ األساسية - 5وظيفة التنفيذ األساسية - 4وظيفة التنفيذ األساسية - 3وظيفة التنفيذ األساسية - 2وظيفة التنفيذ األساسية - 1

مجموع وظائف التنفيذ األساسية

 مجموعة العمل المخصصة المفتوحة العضوية المعنية
 بتعزيز سير عمل النظام المتعدد األطراف للحصول على

الموارد وتقاسم المنافع
نُُظم المعلومات  للموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة

 استراتيجية التمويل واللجنة المخصصة المعنية باقتصاديات
التمويل

IT/GB-7/17/7IT/GB-7/17/14 & 15IT/GB-7/17/12 & 13 IT/GB-7/17/09 & 14IT/GB-7/17/16 & 17
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 1ضميمة للملحق 
 مشاري  داعمة مم نة ممو لة من الجهات المانحة سيتم التماس التمويل الالزم لها

 
 أمر نيالالع           

 500,000       ج اظهاةقة لق   وقاس  اظمافعبرنام
 

 برنامج بماا الققعاأ اظشرتك لوتمف ة اظتسق

 600,000    لو هاةقة لاوفا  مل التم ع الت  ل جي لبرلو ك ل ناي  ا اظوحق هبا
 

 550,000      الت اصل لالت   مل بشأن اظهاةقة لالرتل ج هلا 
 

 460,000       برنامج التقع    وى اظهاةقة
 

 المةام الهاظي لإل الم  ن اظ اعا ال عاة مل المتاو مل لذية مل لالزعا مل

 مو  ن 1,1       من اظهاةقة  17مب ج  اظااة 
 

 ص ن اظ اعا ال عاة مل المتاو مل لاستُّقامها اظستقام لحق ي اظزاع ني

 500,000       من اظهاةقة 9ل 6ل 5مب ج  اظ اا 
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 2الملحق 
 2019-2018شتراكات اإلشاري للسنتين التقويميتين جدول اال

 أليراض اظقاعنمل( 2017-2016) را جقلل الفرتة 

 األطراف المتعاقدة
 2الجدول  1الجدول 

2018-2019 2016-2017 
   

 %0,008 %0,008 أفغانستان
 %0,015 %0,010 ألتان ا
 %0,210 %0,201 اجلزائر
 %0,015 %0,012 أنغ ال

 غير متوفر %0,003 اعب ااأنت غ ا لب
   

 غير متوفر %1,114 األعجمتني
 %0,011 %0,008 أعم م ا

 %3,184 %2,919 أسرتال ا
 %1,225 %0,899 الم سا

 %0,015 %0,012 بمغالا ش
   

 %1,532 %1,105 بوج نا
 %0,005 %0,004 بمن

 %0,001 %0,001 ب وان
 غير متوفر %0,015 اظتهقاة الق م اأ(  -ب ل ف ا )اللمل 

 %4,505 %4,775 الرباز ل
   

 %0,072 %0,056 بوغاع ا
 %0,005 %0,005 ب عك ما فاس 

 %0,001 %0,001 ب علنق 
 %0,006 %0,005 ك ت ا ا

 %0,018 %0,012 النامريلن
   

 %4,583 %3,648 كمقا
 %0,001 %0,001 مجه ع مل أفر ق ا ال سطى

 %0,003 %0,006 وشاا
 غير متوفر %0,498 ش وي

 %0,008 %0,008 مجه ع مل الن نغ 
   

                                                           
   وى حن  ما حّقامه 2018-2016اسيييييتماًاا إىل جقلل األم  اظتحقة لذنصيييييتمل اظقرعة لوفرتة  2019-2018رتة جقلل االشيييييرتكاأ اإلشييييياع  لوف 1

 2015ا س رب/كان ن األلل  23اظهت ق يف  70/245 راع اجل ه مل الهاممل 
   وى حن  ما حّقامه 2015-2013ة اسيييييتماًاا إىل جقلل األم  اظتحقة لذنصيييييتمل اظقرعة لوفرت  2017-2016جقلل االشيييييرتكاأ اإلشييييياع  لوفرتة  2

 2012ا س رب/كان ن األلل  21اظهت ق يف  67/238 راع اجل ه مل الهاممل 
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 %0,001 %0,001 جزع ك ك
 %0,058 %0,059 ك ستاع نا

 %0,017 %0,011 ك أ ا ف اع
 %0,193 %0,124 كرلاو ا

 %0,106 %0,081 ك با
   

 %0,072 %0,054 االحتاا األلعل 
 %0,593 %0,430 اجل ه ع مل التش ن مل

 %0,009 %0,006 القميقراط مل مجه ع مل ك ع ا الشهت مل
 %0,005 %0,010 مجه ع مل الن نغ  القميقراط مل

 %1,036 %0,729 القامنرك
   

 %0,001 %0,001 ج ت يت
 %0,068 %0,084 إك االع

 %0,206 %0,190 مجه ع مل مصر الهرب مل
 %0,025 %0,018 السوفاالع

 %0,001 %0,001 إع رت ا
   

 %0,061 %0,047 إست ن ا
 %0,015 %0,012   ب اإة

 %0,005 %0,004 ف جي
 %0,797 %0,570 فمومقا
 %8,589 %6,070 فرنسا

   

 %0,031 %0,021 ياب ن
 %10,966 %7,981 أظان ا
 %0,021 %0,020 يانا

 %0,98 %0,588 ال  نان
 %0,041 %0,035 ي او  اال

   

 %0,001 %0,003 ي م ا
 %0,001 %0,001 ي م ا ب سال

 غير متوفر %0,003 اي ان
 %0,012 %0,010 ةمقلعاس

 %0,408 %0,201 ةمغاع ا
   

 %0,041 %0,029 آ سومقا
 %1,023 %0,921 اهلمق

 %0,531 %0,630 إنقلن س ا
 %0,547 %0,588 مجه ع مل إ ران اإلسالم مل

 %0,104 %0,161 الهراي
   

 %0,642 %0,418 آ رلمقا
 %6,831 %4,681 إ طال ا
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 %0,017 %0,011 اجاما ن
 %16,634 %12,092 ال ابان
 %0,034 %0,025 األعان

   

 %0,020 %0,022 ك م ا
 %0,001 %0,001 كري تاس
 %0,419 %0,356 الن  ت

 %0,003 %0,003 مجه ع مل القريي ز
 %0,003 %0,004 مجه ع مل الل القميقراط مل الشهت مل

   

 %0,072 %0,062 الوف ا
 %0,064 %0,057 لتمان

 %0,001 %0,001 ل س و 
 %0,001 %0,001 ل تري ا

 %0,218 %0,156 ل ت ا
   

 %0,112 %0,090 ل ت ان ا
 %0,124 %0,080 لنس ربغ
 %0,005 %0,004 مقيشقر

 %0,003 %0,003 مالل 
 %0,431 %0,402 مال ز ا

   

 %0,001 %0,003 موق ف
 %0,006 %0,004 مايل

 غير متوفر %0,020 مالطمل
 %0,001 %0,001 جزع ماعشال

 %0,003 %0,003 م ع تان ا
   

 %0,020 %0,015 م ع ش  س
 %0,008 %0,005 اجلتل األس ا

 %0,095 %0,067 اظغرب
 %0,015 %0,012 م امناع
 %0,015 %0,012 نام ت ا

   

 %0,009 %0,008 ن تال
 %2,540 %1,851 ة لمقا

 %0,005 %0,005 ن ناعاي ا
 %0,003 %0,003 الم جر
 %1,307 %1,060 المرل ج

   

 %0,157 %0,141 سوطممل   ان
 %0,131 %0,116 باكستان

 %0,001 %0,001 باالل
 %0,040 %0,042 بم ا
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 %0,006 %0,005 باب ا ي م ا اجلق قة
   

 %0,015 %0,018 باعاي ا 
 %0,180 %0,170 بريل

 %0,236 %0,206 الفوتني
 %1,414 %1,050 ب لمقا

 %0,728 %0,490 الربوغال
   

 %0,321 %0,336  طر
 %3,062 %2,547 مجه ع مل ك ع ا

 %0,005 %0,005 مجه ع مل م لقلفا
 %0,347 %0,230 فرنسا
 %0,003 %0,003 علانقا

   

 %0,001 %0,001 سانت ل س ا
 %0,001 %0,001 سام ا

 %0,001 %0,001 سان و مي لبر مس يب
 %1,327 %1,431 ه ا ملاظ ونمل الهرب مل الس

 %0,009 %0,006 السمغال
   

 %0,061 %0,040 صرب ا
 %0,001 %0,001 س ش ل

 %0,001 %0,001 سريال  ن
 %0,263 %0,200 سو فاك ا
 %0,154 %0,105 سو ف م ا

   

 %4,565 %3,051 إستان ا
 %0,038 %0,039 سر  الننا

 %0,015 %0,012 الس اان
 %0,005 %0,003 س از ومق
 %1,474 %1,194 الس  ق

   

 %1,608 %1,424 س  سرا
 %0,055 %0,030 اجل ه ع مل الهرب مل الس ع مل

 %0,001 %0,001 و ي 
 %0,001 %0,001 و نغا

 %0,068 %0,042 ور م قاا لو باي 
   

 %0,055 %0,035 و نس
 %2,039 %1,271 ورك ا

 غير متوفر %0,001 و فال 
 %0,009 %0,011 أليمقا

 %0,914 %0,754 اإلماعاأ الهرب مل اظتحقة
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 %7,953 %5,576 اظ ونمل اظتحقة
 %0,014 %0,012 مجه ع مل ومزان ا اظتحقة

 غير متوفر %22,000 ال ال اأ اظتحقة األمر ن مل
 %0,080 %0,099 ألعلي ا 

 %0,963 %0,713 فمزل ال
   

 %0,015 %0,012 ال  ن
 %0,009 %0,009 زامت ا

 %0,003 %0,005 زمتاب  
   

 100,000% 100,00% 
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 3الملحق 
 2019-2018جدول مالك موظفي األمانة للفترة 

 
 اظ ظف ن الفم  ن: 

  1مق/

  5-ف

 شهرا فق  12ممها لظ فمل لاحقة ظقة  -(5) 4-ف

 ( 3) 3-ف

 
 فئمل اخلقماأ الهاممل: 

 (2) 5-ع خ

 4-ع خ

 3-ع خ
 
 


